
possi



biały wysoki połysk

kolor  podstawowy:
(dostępny od ręki) (dostępne na indywidualne zamówienie)

(* dostępny tylko w wybranych elementach)(* dostępny tylko w wybranych elementach)

39  kolorow  dodatkowych:

perłowy wysoki połysk

pacyfic miodowy wysoki połysk

bordo wysoki połysk

jesion messina dąb monument

szary wolfram

czarny brąz wysoki połysk

żółty

pistacja wysoki połysk czerwony wysoki połysk

dąb sanremo jasny

teak

ferro

orzech pamplona

biały modrzew jasny

gołębi wysoki połysk

niebieski

bakłażan wysoki połysk

dąb canterbury

samoa tik

velutto mokka

czarny wysoki połysk

zielony pomarańczowy

czerwony renolit

modrzew

modrzew sibiu złoty

szary brąz mat

shiraz wenge

szary mali

popiel

capri

dąb cynamon

witryna - front szklany  * 
szkło float ciemny grafit - rama ciemny mat

heban jasny wysoki połysk

szary wolfram wysoki połysk

melinga czarna

kolorów frontów40 wybierz  kolor  frontu:

dąb naturalny - 
front drewniany *

w opcji

40 kolorów frontów 

58 elementów 3 kolory korpusów 

4  rodzaje nóżek

System Possi Light zawiera:

Zacznij  przygodę z kreowaniem wnętrza  
od delikatnej, niewinnej bieli albo postaw na kolory, 
które podkreślą Twój temperament.

Skorzystaj  z  nieskończonych możliwości  
zestawiania i łączenia mebli ze sobą. Wybierz 
te, które podobają Ci się najbardziej i rozpocznij  
projektowanie.

Korpusy szafek w 3 odcieniach będą idealną bazą 
do tworzenia niepowtarzalnych kompozycji.  
Zestaw je z ulubionymi kolorami frontów,  
a uzyskasz wyjątkowe meble.

Wyraź swój styl. Do zawieszonych na ścianie szafek 
zamontuj dodatkowe nóżki w kilku wzorach  
i kolorach do wyboru.



nóżki IV - dostępne w opcji 
drewniane - 4 kolory

 Nóżki dostępne tylko dla wybranych szafek wiszących.

nóżki II - dostępne w opcji   
chrom - błyszczące

nóżki I - standardowe 
szare - matowe

nóżki III - dostępne w opcji 
srebrne

warianty nóżek4 zawies  albo  ustaw:

szary 
wolfram

modrzew 
sibiu złotybiały czerwony

4  kolory  nozek  drewnianych
szary wolframmodrzew sibiu złoty

biały

kolory korpusów3 wybierz  kolor  korpusu:





Zrob to  po  swojemu!Stawiam na nietuzinkowe 
rozwiązania. Realizuję nawet 
najbardziej  zwariowane 
pomysły, aby moje wnętrze 
było jedyne w swoim rodzaju  
i idealnie pasowało do mnie 
i do moich pasji.

4

Wszystkie moduły kolekcji  
są zaprojektowane tak,  
aby zgrabnie unosić się  
na ścianie.

5



Licza  sie 
detale
Zadbaj o każdy szczegół. 
Spójrz, jak łatwo możesz 
zmienić swoje meble 
za pomocą delikatnych 
drewnianych aplikacji 
oraz fantazyjnych nóżek.

6 7



8

On chciał mieć więcej miejsca na swoje płyty, a ja potrzebowałam sporo przestrzeni  
na drobiazgi i ukochane książki. Z Possi Light udało nam się osiągnąć idealny kompromis  
i zbudować nasz wspólny świat. Każde z nas znajdzie tutaj miejsce dla siebie.

Wymarzony  uklad  dla  dwojga
9



Lekko 
i  subtelnie Possi Light łączy w sobie minimalistyczną nowoczesność  

z wyrafinowaną subtelnością. Geometryczną linię modułów 
łagodzą zaokrąglone brzegi drzwi i szuflad. 
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Gdy  pojawiaja  sie
 dzieci,  potrzeby
takze  sie  zmieniaja
Kiedy nasza rodzina się powiększyła,  
mieszkanie też musiało się zmienić. 

12 13



 Odwazny  design 
robi  furore! 
Przyciąga barwą, zaskakuje 
wielością form, a przy okazji jest 
praktyczny w codziennym życiu.

15
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Kolekcją Possi Light możesz bawić się  
i układać meble w dowolnej konfiguracji, 
a potem zmienić zdanie i budować  
od początku, aż do momentu, w którym 
pokochasz swój pomysł na wnętrze!

17



Możesz dowolnie zmieniać i personalizować przestrzeń w każdej chwili i tak, 
jak tego potrzebujesz! 58 funkcjonalnych modułów, 40 kolorów frontów, 
3 kolory korpusów, elementy dodatkowe i nieskończona ilość kombinacji, 
dzięki którym każde wnętrze będzie niepowtarzalne.  

Totalna  personalizacja
18

Poznaj niezwykłą kolekcję  
z włoską duszą i odkrywaj 
bilion możliwości!

19



Wyraz 
 siebie

20 21



półka P/1/20 
w.5/d.200/g.30 cm

podest P/1/20 I
w.5/d.200/g.40 cm

półka P/1/16
w.5/d.160/g.30 cm

podest P/1/16 I
w.5/d.160/g.40 cm

półka P/1/13
w.5/d.130/g.30 cm

podest P/1/13 I
w.5/d.130/g.40 cm

półka P/1/5
w. 5/d.50/g.30 cm

podest P/1/5 I
w. 5/d.50/g.40 cm

szafa
SZF1D/19/5 *
w.191/s.50/g.52 cm

UWAGA: Szafa dostępna wyłącznie 
ze stopkami standardowymi
(bez możliwości zawieszenia)

SFK4D/10/10 I *
w.100/s.100/g.42 cm

* brak możliwości 
   zastosowania 
   frontów witryn 
   w wybranych szafkach

szafka rtv
RTV1K/4/16 
w.41/s.160/g.42 cm

szafka rtv
RTV2S/4/13 *
w.41/s.130/g.42 cm

szafka rtv
RTV4S/4/16 *
w.41/s.160/g.42 cm

szafka 
SFK4D/10/10 *
w.100/s.100/g.32 cm

SFW1D/8/5 I 
w.75/s.50/g.42 cm

szafka 
SFW1D/8/5 
w. 75/s.50/g.32 cm

szafka 
SFW3S/8/5 I *
w.75/s.50/g.42 cm

elementów58 wybieraj  i  konfiguruj:

SFW1K/4/20 I
w.40/s.200/g.42 cm

szafka wisząca
SFW1K/4/20
w.40/s.200/g.32 cm

szafka wisząca
SFW1K/4/16
w.40/s.160/g.32 cm

SFW1K/4/16 I
w.40/s.160/g.42 cm

SFW1K/4/13 I
w.40/s.130/g.42 cm

szafka wisząca
SFW1K/4/13
w.40/s.130/g.32 cm

SFW1D/5/5 I
w.50/s.50/g.42 cm

szafka wisząca
SFW1D/5/5
w.50/s.50/g.32 cm

SFW1D/16/4 I
w.160/s.40/g.42 cm

szafka wisząca
SFW1D/16/4 
w.160/s.40/g.32 cm

SFW1D/13/4 I
w.130/s.40/g.42 cm

szafka wisząca
SFW1D/13/4
w.130/s.40/g.32 cm

dwie  glebokosci  szafek  wiszacych

SFW6D/12/18 I
w.115/s.180/g.42 cm

szafka wisząca
SFW6D/12/18
w.115/s.180/g.32 cm

SFW2D/12/5 I
w.115/s.50/g.42 cm

szafka wisząca
SFW2D/12/5
w.115/s.50/g.32 cm

SFW4D/12/12 I
w.115/s.115/g.42 cm

szafka wisząca
SFW4D/12/12
w.115/s.115/g.32 cm

szafka 
SFW/4/5
w.40/s.50/g.30 cm

szafka 
SFW/4/13
w.40/s.130/g.30 cm

szafka 
SFW/4/16
w.40/s.160/g.30 cm

szary wolfram

modrzew sibiu złoty

biały

czerwony

drewniane  wstawki   szafek  (dostepne  w  4  kolorach)



SFW6W/12/18 I
w.115/s.180/g.42 cm

witryna wisząca 
SFW6W/12/18
w.115/s.180/g.32 cm

w opcji

mozliwosc  zastosowania  frontow  witryn
do  wybranych   szafek



ZOBACZ NAS

Black Red White S.A.

ul. Krzeszowska 63

T +48 84 68 50 202

brw.com.pl


