Katalog
mebli
tapicerowanych

Family Line

kolekcja
2018/2019

spis
treści
4
10
16
40
70
76
82
84
84

wersalki
sofy młodzieżowe
sofy 3-osobowe
narożniki
zestawy wypoczynkowe
łóżka tapicerowane
materace
fotele
pufy

Poznaj pełną ofertę mebli wypoczynkowych na brw.pl

zestaw

Lind 3K + Lind ES

wersalki
6
7
8

Hop
Viola
Nova

wersalka

Viola 3K

wersalka

Hop 3K

899,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 190/93/90 cm
• powierzchnia spania: 120x190 cm
• komfortowe, jednorodne spanie
• wysokie oparcie

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina PRINT MINI PEPE WHITE BLACK/
NEO 15 BLACK
stopki tworzywowe

tkanina INARI 91 GREY/
NEO 14 GREY
stopki tworzywowe

tkanina SAWANAKARO 03 BROWN/
SAWANA 03 BROWN
stopki tworzywowe

wersalki

wersalka

Viola 3K

999,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 192/89/89 cm
• powierzchnia spania: 110x184 cm
• 2 poduszki ozdobne
• wysokie oparcie
• pikowane siedzisko i oparcie

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina HC 60 RED
stopki metalowe CHROM

tkanina SUN 96 GREY
stopki metalowe CHROM

tkanina SORO 90 GREY
stopki metalowe CHROM

6-7

wersalka

Nova 3K

1099,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 220/92/91 cm
• powierzchnia spania: 120x188 cm
• ozdobne podwójne szwy
• wysokie oparcie i podłokietniki

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina SIENA 23 TAUPE
nici 2549 mocca
stopki tworzywowe

tkanina INARI 96 GREY/ MADRYT 9100 BLACK
nici 2000 biały
stopki tworzywowe

opcje specjalne

wersalki

8-9

Postaw na
ponadczasowość
Tradycyjne wersalki nigdy nie wyjdą z
mody. Cenimy je za funkcjonalne rozwiązania i klasyczne kształty. W nowych odsłonach odnajdą swoje miejsce również w Twoim mieszkaniu.

wersalka

Lind 3K

sofy

młodzieżowe
12
13
14
15

Ola
Ida
Bunio
Muna

sofa

Bunio II 2FBK

sofa

Ola II 1FBK

829,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 92/87/100 cm
• powierzchnia spania: 74x189 cm
• plecy w tkaninie meblowej
• wąskie podłokietniki

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina PRINT KOT GREY ECRU/SORO 90 GREY
stopki tworzywowe

tkanina PRINT 0260 001 77 TURQUOISE GREY/ SORO 86 TURQUOISE
stopki tworzywowe

młodzieżowe

sofa

Ida II 2FBKA

999,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 117/84/104 cm
• powierzchnia spania: 110x194 cm
• wysokie i wąskie podłokietniki
• 2 poduszki ozdobne

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina INARI 27 BROWN
drewno TX104 (DĄB SONOMA)

tkanina TINOS 3 BEIGE
drewno TX023 (WENGE)

tkanina TINOS 3 BEIGE
drewno TX104 (DĄB SONOMA)

12 - 13

sofa

Bunio II 2FBK

999,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 150/86/88 cm
• powierzchnia spania: 120x189 cm
• plecy w tkaninie meblowej
• 2 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• ozdobne podwójne szwy
• wyposażenie funkcji spania: pianka

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina HC 86 TURQUOISE
nici 2000 biały
stopki tworzywowe

tkanina SORO 83 SILVER
nici 2000 biały
stopki tworzywowe

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

młodzieżowe

sofa

Muna 2FBKA

1399,-

nowość

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 134/85/102 cm
• powierzchnia spania: 105x179 cm
• ozdobne podwójne szwy
• plecy w tkaninie meblowej

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina MELVA 61 PINK
nici 2565 lila
stopki tworzywowe

tkanina MELVA 83 SILVER
nici 2675 j.szary
stopki tworzywowe

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

14 - 15

sofy

3-osobowe
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Daria
Street
Kinga
Sam
Gaja
Roti
Brunon
Clarc
Juno
Inge

28
29
32
33
34
35
36
37
38
39

Olimp
Viper
Samui
Tawi
Farol
Hampton
Cornet
Gaspar
Royal
Torres

sofa

Roti LUX 3DL

sofa

Daria III LUX 3DL

999,-

Dane techniczne
wyposażenie siedziska
• szer./wys./gł.: 195/94/98 cm
• powierzchnia spania: 140x190 cm
• 2 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• 2 poduszki podłokietnikowe
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina INARI 23 BROWN/NEO 7 BROWN
stopki metalowe CHROM

tkanina INARI 91 GREY/NEO 13 GREY
stopki metalowe CHROM

opcje specjalne

sofy 3-osobowe

sofa

Street IV LUX 3DL

1149,-

Dane techniczne
wyposażenie siedziska
• szer./wys./gł.: 197/95/98 cm
• powierzchnia spania: 145x197 cm
• 2 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• 2 poduszki podłokietnikowe
• ozdobne podwójne szwy
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina BONN 23 BEIGE/JASMINE 23 BEIGE
nici 2549 mocca
stopki tworzywowe SATYNA

tkanina SORO 90 GREY
nici 2000 biały
stopki tworzywowe SATYNA

opcje specjalne

18 - 19

sofa

Kinga III LUX 3DL

1299,-

Dane techniczne
wyposażenie siedziska
• szer./wys./gł.: 193/93/93 cm
• powierzchnia spania: 133x193 cm
• ozdobne podwójne szwy
• 2 poduszki podłokietnikowe
• 2 dwustronne poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina PRINT MOST 4 BLACK GREY/NEO 21 GREY
nici 2680 c.szary
stopki tworzywowe SATYNA

tkanina PRINT PASTELL2 63 PINK SILVER/ NEO 13 GREY
NICI 2680 c.szary
stopki tworzywowe SATYNA

sofy 3-osobowe

sofa

Sam II LUX 3DL

1359,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 192/96/90 cm
• powierzchnia spania: 135x192 cm
• 4 poduszki oparciowe
• pikowane siedzisko
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina PRINT 0260 001 80 PINK MINT/
GRANADA 2731 ECRU/ GRANADA 2722 MINT/ GRANADA 2723 MINT
stopki tworzywowe SATYNA

tkanina JASMINE 96 GREY/ JASMINE 45 YELLOW/
JASMINE 100 BLACK/ JASMINE 90 GREY
stopki tworzywowe SATYNA

20 - 21

sofa

Gaja II LUX 3DL

1399,-

nowość

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 210/93/77 cm
wyposażenie siedziska
• powierzchnia spania: 150x200 cm
• ozdobna kedra
• 2 poduszki oparciowe
• 2 poduszki podłokietnikowe
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina INARI 94/ BERING 90/ MADRYT 195
stopki tworzywowe METALOWE

tkanina INARI 22/ VIDA 16/ MADRYT 115
stopki tworzywowe METALOWE

sofy 3-osobowe

sofa

Roti LUX 3DL

1499,-

nowość

Dane techniczne
wyposażenie siedziska
• szer./wys./gł.: 196/86/99 cm
• powierzchnia spania: 136x192 cm
• 2 poduszki oparciowe
• 2 poduszki ozdobne
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina PRINT 0260 001 40 YELLOW MINT/
SAWANA 72 MINT
nici: 2675 j.szary
stopki tworzywowe SATYNA

tkanina PRINT 0260 001 70 PINK TAUPE/ SORO 90 GREY
nici: 2675 j.szary
stopki tworzywowe SATYNA

22 - 23

sofa

Brunon III LUX 3DL

1599,-

Dane techniczne

wyposażenie siedziska
• szer./wys./gł.: 207/92/102 cm
• powierzchnia spania: 150x197 cm
• 2 profilowane poduszki oparciowe
• 2 poduszki podłokietnikowe
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina ARTEMIS 5 BROWN
drewno TX040 (WIŚNIA WŁOSKA)

tkanina ARTEMIS 2 BEIGE
drewno TX040 (WIŚNIA WŁOSKA)

opcje specjalne

sofy 3-osobowe

sofa

Clarc II LUX 3DL

1649,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 217/92/115 cm
wyposażenie siedziska
• powierzchnia spania: 145x195 cm
• wysokie i wąskie podłokietniki
• 3 poduszki oparciowe
• 2 poduszki ozdobne
• 2 poduszki podłokietnikowe
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie fukcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne
Dodatkowo
fotel z kolekcji
na str. 87
tkanina AMORE 45 VIOLET/ONTARIO 90 SILVER
nici 2675 j.szary
stopki tworzywowe CHROM

tkanina LINEA 14 LIGHT BLUE/LINEA 18 GREY
nici 2675 j.szary
stopki tworzywowe CHROM

24 - 25

sofa

Juno III LUX 3DL

1659,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 208/89/106 cm
• powierzchnia spania: 157x208 cm
• 2 profilowane poduszki oparciowe
• 2 poduszki podłokietnikowe
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina DOT 95 GREY/ MADRYT 980 BLUE
stopki tworzywowe

tkanina DOT 22 BEIGE/ MADRYT 926 TAUPE
stopki tworzywowe

tkanina SORO 90 GREY/ SORO 83 SILVER
stopki tworzywowe

sofy 3-osobowe

sofa

Inge II LUX 3DL

1679,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 245/80/102 cm
wyposażenie siedziska
• powierzchnia spania: 144x195 cm
• duża powierzchnia spania
• 3 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina MALMO 90 GREY/ RAIN 1 WHITE
stopki tworzywowe CHROM

tkanina MALMO 92 GREY/ RAIN 13 GREY
stopki tworzywowe CHROM

opcje specjalne

26 - 27

sofa

Olimp III LUX 3DL LED

1699,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 208/98/101 cm
• powierzchnia spania: 141x197 cm
• 2 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• 2 poduszki podłokietnikowe
• duża powierzchnia spania
• stopki LED z regulacją natężenia i koloru światła
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina MEMORY 15 GREY/ MADRYT 995 GREY
nici 2680 c.szary
stopki tworzywowe CHROM LED

tkanina GORDON 91 SILVER/MADRYT 920 WHITE
nici 2675 j.szary
stopki tworzywowe CHROM LED

sofy 3-osobowe

sofa

Viper II LUX 3DL

1749,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 204/96/105 cm
wyposażenie siedziska
• powierzchnia spania: 150x197 cm
• 2 poduszki oparciowe
• 2 poduszki podłokietnikowe
• pikowane poduszki i siedzisko
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell, sprężyny faliste i pianka

Opcje kolorystyczne

tkanina SIENA 22 BEIGE
drewno TX055 (DĄB WENGE MAHOŃ)

tkanina SIENA 28 BROWN
drewno TX023 (WENGE)

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

28 - 29

Goście są zawsze
mile widziani
Chcesz zapewnić swoim gościom komfortowy nocleg?
W salonie postaw na stylową sofę, którą z łatwością
przekształcisz w wygodne łóżko. Dzięki temu możesz
mieć trzy meble w jednym - świetną sofę na co dzień,
wygodne miejsce na wieczory i łóżko na noc.

sofa

Samui LUX 3DL

sofa

Samui LUX 3DL

1899,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 215/94/97 cm
• powierzchnia spania: 143x190 cm
• 2 poduszki oparciowe
• 2 poduszki ozdobne
• kieszeń w podłokietniku
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

nowość

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina BAKU 8 VIOLET/ BAKU 1GREY
stopki tworzywowe

tkanina ONTARIO 40 YELLOW/ BAKU 4 GREY
stopki tworzywowe

opcje specjalne

sofy 3-osobowe

sofa

Tawi LUX 3DL

2099,-

nowość

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 242/90/108 cm
• powierzchnia spania: 144x197 cm
• 2 poduszki oparciowe
• 2 wałki ozdobne
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina GUSTO 72 BLUE
stopki tworzywowe

tkanina GUSTO 86 ELEPHANT
stopki tworzywowe

opcje specjalne

32 - 33

sofa

Farol LUX 3DL

2099,-

nowość

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 234/83/104 cm
• powierzchnia spania: 146x197 cm
wyposażenie siedziska
• 2 poduszki oparciowe
• 2 poduszki ozdobne
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny pocket i pianka

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina GUSTO 09 BEIGE
stopki tworzywowe SATYNA

tkanina GUSTO 88 GREY
stopki tworzywowe SATYNA

opcje specjalne

sofy 3-osobowe

sofa

Hampton LUX 3DL

2199,-

nowość

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 236/89/96 cm
• powierzchnia spania: 147x200 cm
• 2 pikowane poduszki oparciowe
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania:
sprężyny faliste i pianka

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina RIVIERA 41
drewno WENGE

tkanina PARIS 13
drewno WENGE

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

34 - 35

sofa

Cornet III LUX 3DL

2299,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 226/91/102 cm
wyposażenie siedziska
• powierzchnia spania: 138x200 cm
• 2 poduszki oparciowe
• 2 poduszki podłokietnikowe
• ozdobne guziki
• wysokie podłokietniki
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne
Dodatkowo
fotel z kolekcji
na str. 90
i pufa
na str. 93
tkanina BAKU 3 YELLOW
drewno TX002 (BUK NATURALNY)

tkanina BAKU 4 GREY
drewno TX002 (BUK NATURALNY)

sofy 3-osobowe

sofa

36 - 37

Gaspar IV Mega LUX 3DL

2479,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 255/89/126 cm
• powierzchnia spania: 163x196 cm
• 2 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• 6 poduszek ozdobnych
• pikowane siedzisko
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina SORO 90 GREY/ SORO 61 PINK/ SORO 83 SILVER
stopki tworzywowe SATYNA

tkanina PAROS 6 GREY/CLASIC 6 GREY BLACK/CRISTAL 6 GREY BLACK
stopki tworzywowe SATYNA

sofa

Royal IV Mega LUX 3DL

2499,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 251/95/122 cm
• powierzchnia spania: 164x195 cm
• 3 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• 6 poduszek ozdobnych
• pikowane podłokietniki, poduszki i siedzisko
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina BELLA 428 YELLOW/ PRINT P2 BIG PEPE 01 WHITE BLACK/
BELLA 435 BLACK
stopki tworzywowe

tkanina GRANADA 2723 MINT/ GRANADA 2722 MINT/
GRANADA 2726 GREY
stopki tworzywowe

sofy 3-osobowe

sofa

38 - 39

Torres NEW LUX 3DL

2499,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 238/97/110 cm
wyposażenie siedziska
• powierzchnia spania: 145x194 cm
• 2 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• 2 poduszki ozdobne
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina RIVIERA 38 GREEN/ PRINT BOTANICAL 36 GREEN BEIGE/
GUSTO 86 ELEPHANT
stopki metalowe CHROM

tkanina RIVIERA 81 BLUE/ PRINT BOTANICAL 80 BLUE GREY/
GUSTO 95 GREY
stopki metalowe CHROM

narożniki
42
43
44
45
46
47
48
49
52
53
54
55

Dany
Kirsten
Przemek
Jette
Kris
Largo
Elena
Leon
Oslo
Alanis
Leti
Collin

56
57
58
59
60
61
64
65
66
68

Lone
Paola
Margaret
Cornet
Davos
Carl
Loft
Mindoro
Marten
Liam

narożniki

narożnik

40 - 41

Elena II 2F.URCBK

narożnik

Dany II LUX 3DL.URC

1499,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 205/94/144 cm
wyposażenie siedziska
• powierzchnia spania: 130x191 cm
• 4 poduszki oparciowe
• wąskie podłokietniki
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina SAWANA 21 GREY/
SAWANA 05 GREY/ SAWANA 1785 TAUPE/
SAWANA 1761 PINK
nici 2680 c.szary
stopki tworzywowe CHROM

tkanina JASMINE 100 BLACK/
JASMINE 96 GREY/JASMINE 90 GREY/
JASMINE 85 TURQUOISE/ NEO 15 BLACK
nici 4000 czarny
stopki tworzywowe CZARNE

tkanina JASMINE 22 BEIGE/
JASMINE 21 ECRU/JASMINE 23 BEIGE/
JASMINE 27 BROWN/NEO 12 ELEPHANT
nici 2675 j.szary
stopki tworzywowe CHROM

narożniki

narożnik

Kirsten II 2F.URCBK

1599,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 240/87/162 cm
• powierzchnia spania: 135x202 cm
• ozdobne szwy
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny faliste i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina SORO 93 GREY
nici 2675 j.szary
stopki tworzywowe

tkanina SORO 90 GREY
nici 2680 c.szary
stopki tworzywowe

tkanina SORO 23 BEIGE
nici 2549 mocca
stopki tworzywowe

42 - 43

narożnik

Przemek IV

1699,-

LUX 3DL.RECBKMU

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 240/89/138 cm
• powierzchnia spania: 121x208 cm
wyposażenie siedziska
• 3 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• 2 poduszki ozdobne
• 1 poduszka podłokietnikowa
• wysokie podłokietniki
• 2 pojemniki na pościel
• uniwersalny do pierwszego montażu
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina
AMORE 20 LIGHT BLUE/ SORO 93 GREY
stopki tworzywowe

tkanina
SORO 61 PINK/ SORO 90 GREY
stopki tworzywowe

tkanina
INARI 26 TAUPE
stopki tworzywowe

narożniki

narożnik

Jette II

1799,-

LUX 3DL.URCBK

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 236/89/147 cm
wyposażenie siedziska
• powierzchnia spania: 127x198 cm
• 2 pojemniki na pościel
• 3 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina PERU 2 GREY BEIGE/ RAIN 4 TAUPE
stopki tworzywowe CHROM

tkanina EPTA 90 GREY/ MADRYT 990 GREY
stopki tworzywowe CHROM

opcje specjalne

44 - 45

narożnik

Kris II LUX 3DL.URC

1859,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 230/89/146 cm
• powierzchnia spania: 130x200 cm
• 3 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• 2 poduszki ozdobne
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina MONET 33 GREEN BLUE/
AURA 15 SILVER
nici 4000 czarny
stopki tworzywowe CHROM

tkanina GORDON 91 SILVER/
MADRYT 995 GREY
nici 2675 j.szary
stopki tworzywowe CHROM

tkanina SORO 97 GREY
nici 2680 c.szary
stopki tworzywowe CHROM

narożniki

narożnik

Largo LUX 3DL.RECMU

1999,-

Dane techniczne

nowość

wyposażenie siedziska
• szer./wys./gł.: 254/89/156 cm
• powierzchnia spania: 144x215 cm
• 5 poduszek oparciowych
• 1 poduszka ozdobna
• kieszeń w podłokietniku
• uniwersalny do pierwszego montażu
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny faliste i pianka

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina BONN 90/PS 97/ BONN 40
stopki tworzywowe CHROM

tkanina BONN 95/PS 90/ PS 86
stopki tworzywowe CHROM

opcje specjalne

46 - 47

narożnik

Elena II 2F.URCBK

2199,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 257/92-103/180 cm
• powierzchnia spania: 129x212 cm
• regulowane zagłówki
• wyposażenie funkcji spania: pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina SORO 13 BEIGE/ RAIN 4 TAUPE
nici 2549 mocca
stopki tworzywowe CHROM

tkanina SORO 90 GREY/ MADRYT 990 GREY
nici 2680 c.szary
stopki tworzywowe CHROM

opcje specjalne

narożniki

narożnik

Leon LUX 3DL.RECBKMU

2199,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 250/73-90/153 cm
• powierzchnia spania: 140x216 cm
• 5 poduszek oparciowych
• 2 poduszki ozdobne
• 2 pojemniki na pościel
• kieszeń w podłokietniku
• uniwersalny do pierwszego montażu
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

nowość

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina MALMO NEW 95/ MALMO NEW 90
stopki metalowe

tkanina MALMO NEW 90/ MALMO NEW 83
stopki metalowe

opcje specjalne

48 - 49

Zrelaksuj się...
Wielofunkcyjny narożnik Leti szybko zmieni
się w wygodne łóżko, a praktyczna półeczka w
podręczny stoliczek na kawę lub najważniejsze
drobiazgi. Oto współczesna wersja komfortowego wypoczynku.

narożnik

Leti LUX 3DL.RECBK

narożnik

Oslo LUX 3DL.RECMU

2299,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 247/89/186 cm
• powierzchnia spania: 144x215 cm
• 3 poduszki oparciowe
• 3 poduszki ozdobne
• uniwersalny do pierwszego montażu
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny faliste i pianka

nowość

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina PS 97/PS 40
drewno NATURA

tkanina PS 90/PS 86
drewno NATURA

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

narożniki

narożnik

Alanis II 2F.RECBK / RECBK.2F

2459,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 272/93/192 cm
• powierzchnia spania: 124x195 cm
• wygodny i praktyczny podłokietnik
• wyposażenie funkcji spania: pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina MEMORY 15 GREY
stopki tworzywowe CHROM

tkanina INARI 96 GREY
stopki tworzywowe CHROM

tkanina INARI 26 TAUPE
stopki tworzywowe CHROM

52 - 53

narożnik

Leti LUX 3DL.RECBK/RECBK.3DL

2499,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 266/90/155 cm
• powierzchnia spania: 132x210 cm
• 3 poduszki oparciowe
• 2 pojemniki na pościel
• praktyczna półka
• ozdobne wciągi w siedzisku
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie siedziska

nowość

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina EPTA 90 GREY/ AMORE 32 GREY
półka SZARY CHINCHILLA 0197
stopki tworzywowe SATYNA

tkanina VIDA 06 ELEPHANT/ AMORE 104 GREY
półka GRAFIT 0164
stopki tworzywowe SATYNA

opcje specjalne

narożniki

narożnik

Collin 2F.RECBK / RECBK.2F

2499,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 258/90/159 cm
• powierzchnia spania: 140x198 cm
• 3 poduszki oparciowe
• 2 poduszki ozdobne
• duża powierzchnia spania
• w zestawie 2 pufy chowane w podłokietniku
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny faliste i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina SIENA 22 BEIGE
drewno TX023 (WENGE)

tkanina GORDON 91 SILVER/ MADRYT 995 GREY
drewno TX023 (WENGE)

opcje specjalne

54 - 55

narożnik

Lone 2F.RECBK/RECBK.2F

2569,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 252/90-103/185 cm
• powierzchnia spania: 134x195 cm
• regulowane zagłówki
• duża powierzchnia spania
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny faliste i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina ADEL 3 TAUPE
stopki tworzywowe CHROM

tkanina SORO 90 GREY
stopki tworzywowe CHROM

opcje specjalne

narożniki

narożnik

Paola II 2F.URCBK

2599,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 285/89-99/180 cm
• powierzchnia spania: 132x227 cm
• regulowane zagłówki
• duża powierzchnia spania
• ozdobne wciągi w siedzisku
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny faliste i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina MILOS 76 BLUE
stopki tworzywowe SATYNA

tkanina MILOS 16 TAUPE
stopki tworzywowe SATYNA

opcje specjalne

56 - 57

narożnik

Margaret III

2699,-

Dane techniczne

LUX 3DL.URCBK

wyposażenie siedziska
• szer./wys./gł.: 263/90/167 cm
• powierzchnia spania: 129x205 cm
• duża powierzchnia spania
• 2 pojemniki na pościel
• 3 poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• 5 poduszek ozdobnych
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina LILLY 361 BEIGE BEIGE/GRANADA 2729 BEIGE
stopki tworzywowe

tkanina DOT 95 GREY/ DOT 90 GREY
stopki tworzywowe

opcje specjalne

narożniki

narożnik

58 - 59

Cornet III LUX 3DL.REC/REC.3DL

2799,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 223/90/170 cm
• powierzchnia spania: 125x199 cm
• 3 poduszki oparciowe
• 3 poduszki podłokietnikowe
• ozdobne guziki
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny bonell i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina BAKU 4 GREY
drewno TX002 (BUK NATURALNY)

opcje specjalne

Dodatkowo
fotel z kolekcji
na str. 90
i pufa
na str. 93
tkanina MALMO 16 TAUPE
drewno TX002 (BUK NATURALNY)

narożnik

Davos LUX 3DL.REC / REC.3DL

2999,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 258/90/182 cm
• powierzchnia spania: 142x220 cm
• 5 profilowanych poduszek oparciowych
• kieszeń w podłokietniku
• duża powierzchnia spania
• pikowane siedzisko i poduszki oparciowe
• konieczność wyboru strony narożnika
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny faliste i pianka

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina PARIS 17/ PARIS 19
stopki tworzywowe CHROM

tkanina PS90/ MADRYT 190
stopki tworzywowe CHROM

opcje specjalne

narożniki

narożnik

Carl II LUX 3DL.RECBK/RECBK.3DL

2999,-

Dane techniczne

wyposażenie siedziska
• szer./wys./gł.: 269/90/219 cm
• powierzchnia spania: 135x215 cm
• duża powierzchnia spania
• 5 poduszek oparciowych wypełnionych kieszeniowo
• 3 poduszki ozdobne
• regulowany podłokietnik
• 2 pojemniki na pościel
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny faliste i pianka

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina SIENA 22 BEIGE
stopki tworzywowe CHROM

tkanina MATRIX 15 SILVER/ MADRYT 920 WHITE
stopki tworzywowe CHROM

opcje specjalne

60 - 61

narożniki

62 - 63

Żyj wygodnie
Niezależnie od tego, czy chcesz spędzić leniwe
popołudnie, czy z wizytą wpadną niezapowiedziani goście, narożnik Mindoro w każdej sytuacji sprawdzi się idealnie. Bez problemu przekształcisz wygodne niskie oparcia narożnika w
eleganckie - wysokie.

narożnik

Mindoro 2F.RECBK

narożnik

Loft 2F.RECBK / RECBK.2F

2999,-

Dane techniczne

wyposażenie siedziska
• szer./wys./gł.: 270/78-91/201 cm
• powierzchnia spania: 130x207 cm
• 3 regulowane zagłówki i 2 podłokietniki
• ozdobne podwójne szwy
• konieczność wyboru strony narożnika
• wyposażenie funkcji spania: sprężyny faliste i pianka

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina PARIS 13
stopki metalowe CHROM

tkanina GREY 96
stopki metalowe CHROM

opcje specjalne

narożniki

narożnik

Mindoro 2F.RECBK/RECBK.2F

3699,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 251/81-98/192 cm
• powierzchnia spania: 124x188 cm
• wysokie oparcie
• 5 regulowanych zagłówków
• ozdobne wciągi na siedzisku i podłokietniku
• wyposażenie funkcji spania: pas tapicerski, pianka

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina ARTEMIS 24
stopki metalowe CHROM

tkanina ARTEMIS 23
stopki metalowe CHROM

nowość

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

64 - 65

narożnik

Marten 2F.RECBK/RECBK.2F

3999,-

Dane techniczne

wyposażenie siedziska
• szer./wys./gł.: 256/83-100/202 cm
• powierzchnia spania: 120x190 cm
• 5 regulowanych zagłówków
• praktyczny podłokietnik
• wyposażenie funkcji spania: pasy tapicerskie i pianka

Opcje kolorystyczne

tkanina KINGSTON 09
drewno NATURALNE

tkanina EREN 11
drewno NATURALNE

wyposażenie oparcia

nowość

opcje specjalne

narożniki

66 - 67

My dajemy Ci możliwości,
Ty tworzysz resztę
Liam to koncepcja modułowa, dzięki której
swój narożnik możesz stworzyć samodzielnie.
Zdecyduj, ile miejsca potrzebujesz oraz jaki
układ w Twoim wnętrzu sprawdzi się najlepiej
i zbuduj własną wersję idealnego odpoczynku.

narożnik modułowy

Liam

narożnik modułowy

Liam

wyposażenie siedziska

Dane techniczne

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

Opcje kolorystyczne

• moduły do spania,przechowywania i siedzenia
• możliwość łączenia modułów w zależności od potrzeb
• poduszki oparciowe wypełnione kieszeniowo
• konieczność wyboru układu modułów przed pierwszym montażem
• wyposażenie funkcji spania: pianka

tkanina LINEA 18 GREY
stopki tworzywowe

narożniki

wykaz modułów:

269,-

podłokietnik P
• szer./wys./gł.: 26/55/94 cm

699,-

moduł 1,5 BK z szufladą
• szer./wys./gł.: 92/89/96 cm

999,-

moduł 2S
• szer./wys./gł.: 165/89/96 cm

389,-

429,-

pufa H 90x90
• szer./wys./gł.: 91/46/91 cm

moduł H 100x100
• szer./wys./gł.: 100/46/96 cm

749,-

moduł 1S
• szer./wys./gł.: 82/89/96 cm

749,-

moduł E
• szer./wys./gł.: 96/89/96 cm

1399,-

moduł 2F z funkcją spania
• szer./wys./gł.: 162/89/96 cm
• powierzchnia spania: 146x156 cm

68 - 69

zestawy

wypoczynkowe
72
73
74
75

Ania
Jeff
Gabi
Lind

zestaw

Jeff 3K + 2x Jeff ES

zestaw

Ania 3K + 2x Ania ES

1497,cena zestawu
wersalka + 2 fotele

699,cena wersalki

399,cena fotela

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: wersalki: 192/93/89 cm
• powierzchnia spania: 116x190 cm
• szer./wys./gł.: fotela: 67/100/74 cm
• wysokie oparcie

wersalka:
wyposażenie
siedziska

wyposażenie
oparcia

opcje
specjalne

fotel:

wyposażenie
siedziska

wyposażenie
oparcia

opcje
specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina SAWANA 25 BROWN/ TANGO 1116 BROWN
drewno TX040 (WIŚNIA WŁOSKA)

tkanina SAWANA 21 GREY/ TANGO 1118 GREY
drewno TX055 (DĄB WENGE MAHOŃ)

zestawy wypoczynkowe

zestaw

Jeff 3K + 2x Jeff ES

2047,cena zestawu
wersalka + 2 fotele

1049cena wersalki

499,-

Dane techniczne

cena fotela

• szer./wys./gł.: wersalki: 201/87/90 cm
• powierzchnia spania: 120x188 cm
• szer./wys./gł.: fotela: 66/105/79 cm
• wysokie i wąskie podłokietniki

wersalka:
wyposażenie
siedziska

wyposażenie
oparcia

opcje
specjalne

fotel:

wyposażenie
siedziska

wyposażenie
oparcia

opcje
specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina MALMO 90 GREY
drewno TX007 (CZEREŚNIA VIS A VIS)

tkanina SORO 13 BEIGE
drewno TX007 (CZEREŚNIA VIS A VIS)

72 - 73

zestaw

Gabi II 3K + 2x Gabi ES

2967,cena zestawu
wersalka + 2 fotele

1469,cena wersalki

749,-

Dane techniczne

cena fotela

• szer./wys./gł.: wersalki: 214/95/95 cm
• powierzchnia spania: 120x190 cm
• szer./wys./gł.: fotela: 81/93/86 cm
• 2 poduszki podłokietnikowe w wersalce
• wysokie oparcie

wersalka:
wyposażenie
siedziska

wyposażenie
oparcia

opcje
specjalne

fotel:

wyposażenie
siedziska

wyposażenie
oparcia

opcje
specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina MALMO 90 GREY
drewno TX055 (DĄB WENGE MAHOŃ)

tkanina PIREUS 2 BEIGE
drewno TX055 (DĄB WENGE MAHOŃ)

zestawy wypoczynkowe

zestaw

Lind 3K + 2x Lind ES

3097,cena zestawu
wersalka + 2 fotele

1499,cena wersalki

799,-

Dane techniczne
•szer./wys./gł.: wersalki: 208/98/96 cm
• powierzchnia spania: 127x188 cm
• szer./wys./gł.: fotela: 76/91/87 cm
• pikowane siedzisko i oparcie
• wysokie i wąskie podłokietniki

wersalka:
wyposażenie
siedziska

wyposażenie
oparcia

cena fotela

opcje
specjalne

fotel:

wyposażenie
siedziska

wyposażenie
oparcia

opcje
specjalne

Opcje kolorystyczne

tkanina AURA 15 SILVER
drewno TX104 (DĄB SONOMA)

tkanina ASPEN 84 MINT
drewno TX002 (BUK NATURALNY)

74 - 75

łóżka

tapicerowane
78
79
80
81
82

Kate
Syntia
Sandra
Pepe
Materace

łóżka dostępne w opcji z:
- stelażem
- pakietem LMBK II, który zawiera stelaż
na podnośnikach gazowych i pojemnik
na pościel
- materacem

łóżko

Syntia futon

łóżko

Kate futon 90x200

849,-*

opcja pakiet LMBK II

• łóżko 120x200 929,-*
• łóżko 140x200 1039,-*
• łóżko 160x200 1139,-*

*cena nie obejmuje pakietu LMBK II,
stelaża i materaca

Dane techniczne
• dostępne rozmiary:
- 90x200, pow. spania: 90x200 cm, szer./wys./gł.: 109/81/218 cm
- 120x200, pow. spania: 120x200 cm, szer./wys./gł.: 139/81/218 cm
- 140x200, pow. spania: 140x200 cm, szer./wys./gł.: 159/81/218 cm
- 160x200, pow. spania: 160x200 cm, szer./wys./gł.: 179/81/218 cm
• łóżka w komplecie z pakietem futon II
• łóżka bez pojemników i materacy

Opcje kolorystyczne

opcje specjalne

Dodatkowe pakiety:
• LMBK II 90x200 RM 559,• LMBK II 120x200 RM 649,• LMBK II 140x200 RM 759,• LMBK II 160x200 RM 869,-

tkanina INARI 91 GREY
stopki metalowe CHROM

łóżka tapicerowane

łóżko

Syntia futon 120x200

859,-*

opcja pakiet LMBK II

• łóżko 140x200 959,-*
• łóżko 160x200 999,-*

*cena nie obejmuje pakietu LMBK II,
stelaża i materaca

Dane techniczne
• dostępne rozmiary:
- 120x200, pow. spania: 120x200 cm, szer./wys./gł.: 134/100/216 cm
- 140x200, pow. spania: 140x200 cm, szer./wys./gł.: 154/100/216 cm
- 160x200, pow. spania: 160x200 cm, szer./wys./gł.: 174/100/216 cm
• łóżka w komplecie z pakietem futon II
• łóżka bez pojemników i materacy

Opcje kolorystyczne

opcje specjalne

Dodatkowe pakiety:
• LMBK II 120x200 RM 649,• LMBK II 140x200 RM 759,• LMBK II 160x200 RM 869,-

tkanina MADRYTKARO3 920 WHITE/
MADRYT 920 WHITE
stopki metalowe CHROM

78 - 79

łóżko

Sandra futon 160x200

1199,-

*

opcja pakiet LMBK II

• łóżko 120x200 979,-*
• łóżko 140x200 1079,-*

*cena nie obejmuje pakietu LMBK II,
stelaża i materaca

Dane techniczne
• dostępne rozmiary:
- 120x200, pow. spania: 120x200 cm, szer./wys./gł.: 140/100/218 cm
- 140x200, pow. spania: 140x200 cm, szer./wys./gł.: 160/100/218 cm
- 160x200, pow. spania: 160x200 cm, szer./wys./gł.: 180/100/218 cm
• łóżka w komplecie z pakietem futon II
• łóżka bez pojemników i materacy

Opcje kolorystyczne

tkanina AMORE 104 GREY
stopki metalowe CHROM

opcje specjalne

Dodatkowe pakiety:
• LMBK II 120x200 RM 649,• LMBK II 140x200 RM 759,• LMBK II 160x200 RM 869,-

łóżka tapicerowane

tapczan

80 - 81

Pepe LBK

729,-

Dane techniczne

wyposażenie siedziska

opcje specjalne

• szer./wys./gł.: 95/44/204 cm
• powierzchnia spania: 90x200 cm
• ozdobne podwójne szwy
• duży pojemnik na pościel

Opcje kolorystyczne

tkanina SORO 90 GREY/SORO 97 GREY
nici 2680 c.szary
stopki tworzywowe CHROM

tkanina SORO 97 GREY/SORO 90 GREY
nici 2675 j.szary
stopki tworzywowe CHROM

tkanina SORO 86 TURQUOISE/ SORO 90 GREY
nici 2680 c.szary
stopki tworzywowe CHROM

materac

Natural 90x200

399,-

Natural 120x200
Natural 140x200
Natural 160x200
Natural 180x200

519,579,629,689,-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

powierzchnia spania 90x200 cm
sprężyny kieszeniowe
7 stref twardości
atestowana pianka
materac dwustronny
pokrowiec niepralny
wysokość ok. 18 cm
twardość średnia
dostępny również w szerokościach:
120, 140, 160, 180 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

powierzchnia spania 90x200 cm
sprężyny kieszeniowe
7 stref twardości
atestowana pianka
materac dwustronny
pokrowiec pralny
wysokość ok. 18 cm
twardość średnia
dostępny również w szerokościach:
120, 140, 160, 180 cm

materac

Premia 90x200

429,-

Premia 120x200
Premia 140x200
Premia 160x200
Premia 180x200

569,629,689,749,-

łóżka tapicerowane

materac

82 - 83

Ekko 90x200

499,-

Ekko 120x200
Ekko 140x200
Ekko 160x200
Ekko 180x200

649,729,789,859,-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

powierzchnia spania 90x200 cm
sprężyny kieszeniowe
7 stref twardości
atestowana pianka
materac dwustronny
naturalny sizal
pokrowiec pralny
wysokość ok. 18 cm
twardość podwyższona
dostępny również w szerokościach:
120, 140, 160, 180 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

powierzchnia spania 90x200 cm
sprężyny multipocket
7 stref twardości
atestowana pianka
materac dwustronny
pokrowiec pralny Fresh+
wysokość ok. 21 cm
twardość podwyższona
dostępny również w szerokościach:
120, 140, 160, 180 cm

materac

Multi 90x200

649,-

Multi 120x200
Multi 140x200
Multi 160x200
Multi 180x200

899,999,1099,1199,-

fotele
86
87
88
89
90
91
92

Maks
Clarc
Luke
Boni
Cornet
Ferb
Casey

pufy
93
94
95
96

Cornet
Phuket
Tahiti
Lafu

fotel

Casey ES
pufa/ stolik

Lafu H

fotel

Maks ES

349,-

nowość

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 70/77/60 cm
• nieduże wymiary
• wysokie oparcie i podłokietniki

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina SORO 90 GREY

tkanina SAWANA 21 GREY

tkanina SAWANA 1761 PINK

fotele

fotel

Clarc ES

659,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 79/84/88 cm
• 1 poduszka oparciowa
• wysokie i wąskie podłokietniki

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina ONTARIO 90 SILVER
nici 2675 j.szary
stopki tworzywowe CHROM

tkanina LINEA 18 GREY
nici 2675 j.szary
stopki tworzywowe CHROM

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

86 - 87

fotel

Luke ES

699,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 80/80/82 cm
• ozdobne guziki
• ergonomiczne oparcie

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina ONTARIO 92 TAUPE
drewno TX023 (WENGE)

tkanina AMORE 22 BLACK
drewno TX023 (WENGE)

tkanina SAWANA 1761 PINK
drewno TX023 (WENGE)

fotele

fotel

Boni ES

779,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 68/82/68 cm
• ergonomiczne oparcie

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina SORO 61 PINK
drewno TX057 (BIAŁY)

tkanina MALMO 83 SILVER
drewno TX002 (BUK NATURALNY)

tkanina SAWANA 1785 TAUPE
drewno TX023 (WENGE)

88 - 89

fotel

Cornet ES

799,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 75/87/82 cm
• wysokie podłokietniki
• ozdobne guziki
• 1 poduszka oparciowa

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina BAKU 4 GREY
drewno TX002 (BUK NATURALNY)

tkanina MALMO 16 TAUPE
drewno TX002 (BUK NATURALNY)

wyposażenie oparcia

opcje specjalne

fotele

fotel

Ferb ES

799,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 60/88/69 cm
• ozdobne przeszycia na oparciu
• ozdobna kedra na siedzisku

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina NOVARA 235 RED
drewno TX023 (WENGE)

tkanina ONTARIO 36 GREEN
drewno TX023 (WENGE)

tkanina SORO 90 GREY
drewno TX023 (WENGE)

90 - 91

fotel

Casey ES

949,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 94/107/86 cm
• wysokie oparcie

wyposażenie siedziska

wyposażenie oparcia

Opcje kolorystyczne

tkanina GRANADA 2722 MINT
drewno TX023 (WENGE)

tkanina BAKU 3 YELLOW
drewno TX023 (WENGE)

tkanina BAKU 1 GREY
drewno TX023 (WENGE)

tkanina RIVIERA 38 GREEN
drewno TX023 (WENGE)

pufy

pufa

Cornet H

299,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 54/47/54 cm

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina BAKU 4 GREY
drewno TX002 (BUK NATURALNY)

tkanina MALMO 16 TAUPE
drewno TX002 (BUK NATURALNY)

opcje specjalne

92 - 93

pufa/ stolik

Phuket H

169,-

nowość

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 44/50/44 cm
• nieduże wymiary
• geometryczna forma

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina SORO 61 PINK

tkanina SORO 90 GREY

tkanina SORO 93 GREY

pufy

pufa/ stolik

Tahiti H

nowość

219,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 62/35/62 cm
• nieduże wymiary
• geometryczna forma

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina SAWANAHONEY 14 BLACK

tkanina SAWANAHONEY 72 MINT

tkanina SAWANAHONEY 1761 PINK

94 - 95

pufa/ stolik

Lafu H

nowość

259,-

Dane techniczne
• szer./wys./gł.: 60/40/60 cm
• nieduże wymiary
• ozdobna kedra
• metalowe wysokie stopki

wyposażenie siedziska

Opcje kolorystyczne

tkanina RIVIERA 81 BLUE
stopki metalowe CZARNE

tkanina RIVIERA 38 GREEN
stopki metalowe CZARNE

tkanina RIVIERA 95 GREY
stopki metalowe CZARNE

96 - 97

Dziękujemy za wybór naszych mebli
Otocz je odpowiednią opieką, a odwdzięczą Ci się pięknym wyglądem
i swoją funkcjonalnością przez wiele lat. Sprawdź, jak o nie dbać.

Meble tapicerowane
• Pamiętaj o regularnej pielęgnacji. Systematycznie oczyszczaj
powierzchnię mebli miękką szczotką do ubrań lub odkurzaczem
ze specjalną nasadką do tapicerki.
• Zabrudzenia usuwaj niezwłocznie po ich powstaniu. Czyść okrężnymi
ruchami, miękką, bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie.
Trudniejsze zabrudzenia (np. przyklejone resztki jedzenia) możesz ostrożnie
zeskrobać tępym narzędziem.
• Minimalna odległość pomiędzy Twoją tapicerką a źródłem ciepła (np. kaloryfer)
powinna wynosić 1 m.
• Poduchy ozdobne regularnie wstrząsaj, nadając im pożądany kształt.
• Na stopki mebli naklej filcowe podkładki – zabezpieczysz w ten sposób nie tylko stopki,
ale też podłogę.
• Okucia i elementy mechaniczne mebli wymagają okresowej konserwacji
(naoliwienie, przeczyszczenie).
• Ustaw mebel na równym podłożu.

Materace
• Regularnie odkurzaj swój materac – usuniesz w ten sposób kurz i roztocza.
• Materac dwustronny obracaj regularnie co 6 miesięcy w celu przedłużenia jego
żywotności i poprawy higieny snu.
• Drobne zabrudzenia usuwaj za pomocą wilgotnej szmatki i łagodnych środków czyszczących.
• Większość pokrowców w naszych materacach ma możliwość prania.
Przeczytaj opis produktu i instrukcję na wszywkach.

sofa

Muna

2FBKA

piktogramy
sprężyny bonell

szuflada na pościel

sprężyny faliste

obustronny montaż

sprężyny pocket

dostępna wersja lewo i prawostronna

pianka

uniwersalny do pierwszego montażu

pianka wysokoelastyczna

dostępne w zestawie

kulka silikonowa

stelaż na podnośnikach gazowych

pasy tapicerskie

materac i wkład do łóżka w opcji

automat ułatwiający rozkładanie

regulowany zagłówek

mechanizm rozkładania typu delfin

regulowany podłokietnik

rozkładana

elementy do indywidualnej konfiguracji

pojemnik na pościel

2 pojemniki na pościel

energooszczędne oświetlenie LED w standardzie

Sprawdź nasze inspiracje i kupuj
meble i dodatki bez wychodzenia
z domu na brw.pl
szeroki wybór
mebli i dodatków

zapisuj produkty
w ulubionych

domowe porady
i inspiracje
sprawdzaj
nasze aktualne
promocje

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i odzwierciedlają stan faktyczny aktualny w miesiącu publikacji katalogu
(09.2018). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie internetowej
brw.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi (uwzględniają wykończenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki fotografii
kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia wnętrz. Wykorzystane na
zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. Większość mebli prezentowanych w katalogu jest sprzedawana w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Podane w katalogu ceny są maksymalnymi cenami detalicznymi sugerowanymi. Ceny mebli tapicerowanych umieszczone w katalogu dotyczą modeli w tkaninach prezentowanych na zdjęciach. Poszczególne towary
mogą zostać wycofane z oferty w przypadku braku ich dostępności u producenta. Asortyment dostępny w poszczególnych punktach sprzedaży może być różny.

Pobierz aplikację mobilną
Black Red White S.A.
ul. Krzeszowska 63
T +48 84 68 50 202

