catalog 2010

mobilă pentru toate generaşiile
dormitor – sistem MATEO

catalog 2010

mobilă pentru toate generaşiile

în imagine: comodă din sistemul MATEO (pag.66-69)

sisteme modulare şi seturi

camere de tineret
pag.248-279

birouri
pag.282-287

bucătării
pag.392-397

colecşii clasice

mese
pag.324-327
scaune
pag.328-331

paturi
pag.374-379
saltele
pag.380-385

pag.6-13

pag.14-29

canapele
pag.120-143

dulapuri
pag.178-185
holuri
pag.186-187

mezo
creatio
MODEL NOU
pag.30-37 august
pag.38-45 affi
MODEL NOU
pag.46-53 lendi
pag.54-65 reset
pag.66-69 mateo
pag.70-81 doors
pag.90-99 ringo
pag.100-105 sorrento
pag.106-117 vis à vis
pag.144-155 largo
pag.156-161 largo classic
pag.162-167 clipper
pag.168-175 pop
pag.188-195 tip top
pag.196-197 tip
pag.198-203 tauri
pag.204-213 elippe
pag.214-223 syriusz
pag.224-225 tom
pag.226-233 brw
MODEL NOU

măsuşe
pag.84-89

pag.234-241
pag.242-243 wiktor
pag.244-245 borys

indiana
capslock
pag.266-269 małgośka
pag.270-271 spido
pag.272-273 sevilla
pag.274-275 twist
pag.276 indi
pag.277 kari
pag.277 karina
pag.278 junior
pag.279 emi
pag.279 candy
pag.288 milena
pag.289 romeo
pag.290 tristan
pag.290 izolda
pag.291 staś
pag.291 nel
pag.292 adaś
pag.292 zosia
pag.293 jasiek
pag.293 werona
pag.294-299 sicret
pag.300-307 orland
pag.308-313 orinoko
pag.314-321 bawaria
pag.332-337 yoko
pag.338-345 ontario
pag.346-353 kent
pag.354-361 stylius
pag.362-367 n.york
pag.368-371 sheetal
pag.386-389 dormitoare
pag.392-397 bucătării
pag.248-255

pag.256-265

CUM SĂ GĂSEŞTI ÎN CATALOG
ÎNAINTE DE A CUNOAŞTE OFERTA NOASTRĂ REINE DENUMIREA
SISTEMULUI DIN CARE FACE PARTE MOBILIERUL PREFERAT
PENTRU A IDENTIFICA

SISTEMELE ŞI COLECIILE

2

IDENTIFICĂ DENUMIREA SISTEMULUI ALES
PE PRIMA PAGINĂ A CATALOGULUI. OBSERVĂ
BANDA DE CULOARE DIN DREPTUL DENUMIRII

CAUTĂ BENZILE DE CULOARE IDENTICE DE LA
ACELAŞI NIVEL ÎN INTERIORUL CATALOGULUI

(ÎN DREPTUL DENUMIRILOR SUNT TRECUTE NUMERELE
PAGINILOR)

(PE PARTEA DREAPTĂ A PAGINILOR)

CEEA CE CAUI?
ÎN CATALOG AM CREAT PAGINI SUPLIMENTARE
PENTRU A PUTEA COMPARA MOBILIERUL DIN DIFERITE COLECII ŞI
SISTEME CU FUNCII ASEMĂNĂTOARE (EX. BIROURI)
PENTRU A CĂUTA PAGINILE

COMPARĂ

MOBILIER CU FUNCIE ASEMĂNĂTOARE:
PE COPERTA DIN SPATE A CATALOGULUI
ALEGE BANDA CORESPUNZĂTOARE MOBILIERULUI CU FUNCIA PE CARE O CAUI

CAUTĂ BENZILE DE CULOARE IDENTICE DE
LA ACELAŞI NIVEL ÎN INTERIORUL CATALOGULUI

(ÎN DREPTUL BENZILOR SUNT TRECUTE NUMERELE PAGINILOR)

(PE PARTEA STÂNGĂ A PAGINILOR)

WWW.BRW.COM.PL
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4

SUNTEM UNUL DINTRE CEI MAI MARI PRODUCĂTORI DE MOBILĂ
DIN LUME. VINDEM 7 000 000 DE CORPURI PE AN, ZILNIC 20 000.
NUMAI O PRODUCIE ATÂT DE IMPRESIONANTĂ PERMITE REDUCEREA COSTURILOR DE FABRICAIE PENTRU A OFERI CELE MAI
ATRACTIVE PREURI.
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sistemul modular mezo
Forma simplă a mobilierului. Cadrul corpului masiv şi totodată subtil. Desenul delicat al mobilierului (fag tatra),
geamurile vitrinelor din sticlă opacă şi mânerul de culoarea aluminiului, care corespunde cu frontul. Compus din 21 de
elemente. Creează sistemul mezo.

vitrină REG1W1D_19_6 L/P, comodă KOM4S_9_10, polişă P_1_10

fag tatra

sistem
nou
7

1
Compară !
toate paturile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

LOZ_160
î./l./L.
38-74/165/207,5cm
saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

* ex: L21/160 L număr de
şipci, 160 lăşimea grilajului

noptieră
KOM1S_4_5
î./l./a.
38/54,5/39cm

dulap
SZF2D1S_19_10
î./l./a.
195,5/101,5/56cm

dulap
SZF3D_21_16
î./l./a.
209,5/163/62cm

dormitor

2
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1

noptieră (2buc.) KOM1S_4_5, pat LOZ_160, dulap (2buc.)
SZF2D1S_19_10, comodă RTV RTV2S_5_14

2

noptieră (2buc.) KOM1S_4_5, pat LOZ_160, scaun mezo,
dulap SZF2D1S_19_10, comodă RTV RTV2S_5_14

3

pat LOZ_160, noptieră KOM1S_4_5, dulap (2buc.)
SZF2D1S_19_10

3
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1

2
sistemul modular

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331

RTV2S_5_14
î./l./a.
48/56/144cm

cameră de zi
1

masă MEZO, scaun (3buc.) MEZO, dulap REG2D_9_10,
omodă KOM2D4S_9_14, vitrină suspendată SFW1W_4_14

2

comodă RTV RTV2S_5_14, polişă suspendată SFW_5_14,
masă MEZO, scaun (2buc.) MEZO, dulap REG2D_9_10,
omodă KOM2D4S_9_14, vitrină suspendată SFW1W_4_14,
dulap SZF2D1S_19_10, polişă suspendată SFW_5_14,
noptieră KOM1S_4_5

3

rafturi (3buc.) REG_19_6, dulap (2buc.) REG2D_9_10,
polişă (2buc.) P_1_10, măsuşă LAWA MEZO, omodă
KOM2D4S_9_14

mezo

măsuşă
LAWA MEZO
î./l./L.
55/65/110cm

masă
MEZO
î./l./L.
76/85/150cm

scaun
MEZO
î./l./a.
92/45/50cm

fag tatra

3
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

mezo alte elemente ale sistemului
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate dulapurile pag. 178-185
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

fag tatra

polişă
P_1_14
î./l./a.
3,5/144/25cm
polişă
P_1_10
î./l./a.
3,5/101,5/25cm

oglindă
LUS_8_10
î./l./a.
75/101,5/3,5cm

scaun
MEZO
î./l./a.
92/45/50cm

dulap
REG2D_9_10
î./l./a.
88/101,5/39cm

masă
MEZO
î./l./L.
76/85/150cm

comodă
KOM1D1S_9_6 L/P
î./l./a.
88/59,5/39cm

comodă
KOM4S_9_10
î./l./a.
88/101,5/39cm

polişă suspendată
SFW_5_14
î./l./a.
48/144/29,5cm

vitrină suspendată
SFW1W_4_14
î./l./a.
45/144/29,5cm

măsuşă
LAWA MEZO
î./l./L.
55/65/110cm

comodă RTV
RTV2S_5_14
î./l./a.
48/56/144cm

comodă
KOM2D4S_9_14
î./l./a.
88/144/39cm

comodă
KOM5S_11_6
î./l./a.
108,5/59,5/39cm

rafturi
REG_19_6
î./l./a.
195,5/59,5/39cm

pat
LOZ_160
î./l./L.
38-74/165/207,5cm
saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

vitrină
REG1W1D_19_6 L/P
î./l./a.
195,5/59,5/39cm

dulap
REG1D_19_6 L/P
î./l./a.
195,5/59,5/39cm

dulap
SZF2D1S_19_10
î./l./a.
195,5/101,5/56cm

dulap
SZF3D_21_16
î./l./a.
209,5/163/62cm

noptieră
KOM1S_4_5
î./l./a.
38/54,5/39cm
* ex: L21/160 L număr de şipci, 160 lăşimea grilajului
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măsuşă LAWA MEZO, comodă RTV (2buc.) RTV2S_5_14, polişă suspendată (2buc.) SFW_5_14
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sistemul modular creatio
Proiect realizat de: Maja Palczewska

Sistem nou de mobilier care dă impresia de volum datorită fronturilor asimetrice vertical şi senzaţia de lejeritate graşie
fronturilor simetrice orizontal. Culorile cu strălucire intensă: alb, portocaliu, zebrawood denotă modernism, iar
culoarea wenge mat conferă eleganşă. Jocul de fronturi şi polişe oferă multiple posibilităşi de aranjare. 27 de elemente.
Proiectează. Eliberează fantezia. Joacă-te. Creează. Inventează. Modifică. Distrează-te ... sau inspiră-te din propunerile
noastre de aranjamente.

polişă (4buc.) POL/21/6; comodă RTV (2buc.) RTV/21/5

wenge /
alb lucios

wenge /
portocaliu lucios

wenge /
zebrawood lucios
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1

dulap REG/21/8 + set de polişe (2seturi) PR/1/2 + front FD/668/680 + front FD/668/296

2

16

dulap REG/21/8 + set de polişe (2seturi) PR/1/3 + front FD/668/680 + front FD/668/296

3

sistemul modular

creatio

dulap REG/21/8 + set de polişe (2seturi) PR/1/2 + front (2buc.) FDA/332/488 + front (2buc.)
FDB/332/488

cameră de zi
1

comodă RTV RTV/11/5, dulap REG/11/8 + sertare
(2seturi) SZUF/220/978, dulap REG/21/22 + set de polişe
(6seturi) PR/1/3 + front (4buc.) FD/668/680+ front (4buc.)
FD/668/296

2

dulap REG/21/8 + sertare (2seturi) SZUF/220/978

3

dulap suspendat SFWD/21/4, vitrină suspendată
SFWW/21/4

4

vitrină suspendată SFWW/21/4, vitrină suspendată
SFWW/11/4, dulap REG/21/8 + set de polişe PR/1/3 +
front FD/668/680 + front FD/668/296 + front FD/668/680
+ front FD/668/296, dulap REG/11/8 + polişă PR/1/3
+ front FD/668/296 + front FD/668/680

dulap REG/21/8 + set de polişe (2seturi) PR/1/2 + front FWA/668/296 + front
FWB/668/680 + front FWA/668/680 + front FWB/668/296

4
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1

corpurile dulapurilor

dulap
REG/11/8
î./l./a.
75,5/106,5/39,5cm

dulap
REG/21/8
î./l./a.
75,5/208,5/39,5cm

dulap
REG/11/15
î./l./a.
147/106,5/39,5cm

dulap
REG/11/22
î./l./a.
218/106,5/39,5cm

dulap
REG/21/15
î./l./a.
147/208,5/39,5cm

cameră de zi

2
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1

dulap REG/21/22 + set de polişe (6seturi) PR/1/3 + front
(6buc.) FD/668/680, dulap REG/21/22 + set de polişe
(6seturi) PR/1/3 + front (6buc.) FD/668/680, front (3buc.)
FD/668/296, taburet CREATIO

2

vitrină suspendată (2buc.) SFWW/21/4, dulap REG/21/8
+ sertare (2seturi) SZUF/220/978, comodă RTV RTV/21/5

1
sistemul modular

Compară!
toate birourile pag. 282-287

dulap
REG/21/22
î./l./a.
218/208,5/39,5cm

birou
BIU/160
î./l./L.
78/78/160cm

birou
BIU/110
î./l./L.
78/78/106,5cm

birou
1

dulap REG/21/22 + set de polişe (6seturi) PR/1/3 + front
(4buc.) FD/668/680 + front (4buc.) FD/668/296, dulap
REG/21/22 + set de polişe (6seturi) PR/1/3 + front (5buc.)
FD/668/680 + front (5buc.) FD/668/296, birou BIU/160

2

dulap REG/21/15 + set de polişe (4seturi) PR/1/2 + front
(6buc.) FDB/332/488 + front (6buc.) FDA/332/488, pat
LOZ/90, polişă POL/21/2, dulap KOM/6/4, birou BIU/110

creatio

wenge /
alb lucios

wenge /
portocaliu lucios

wenge /
zebrawood lucios

2

pag.20-21
dulap REG/21/22 + set de polişe (6seturi) PR/1/3 +
front (4buc.) FD/668/680 + front (4buc.) FD/668/296,
dulap REG/11/22 + set de polişe (3seturi) PR/1/3, dulap
REG/21/22 + set de polişe (6seturi) PR/1/3 + front (2buc.)
FD/668/680 + front (2buc.) FD/668/296, fotoliu CREATIO
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20

21

1

comodă RTV
RTV/11/5
î./l./a.
49/106,5/56cm

2

22

comodă RTV
RTV/21/5
î./l./a.
49/208,5/56cm

3

4
sistemul modular

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89

măsuşă
LAW/110
î./l./L.
42/60/106,5cm

cameră de zi
1

dulap REG/11/22 + set de polişe (2seturi) PR/1/2 + dulap
PR/1/3, dulap REG/11/22 + set de polişe (2seturi) PR/1/3
+ dulap PR/1/2, dulap REG/21/8 + set de polişe (2seturi)
PR/1/2 + front (4buc.) FDB/332/488 + front (4buc.)
FDA/332/488

2

dulap REG/21/22 + set de polişe (6seturi) PR/1/3 + front
(4buc.) FD/668/680 + front (4buc.) FD/668/296, dulap
(2buc.) REG/11/8 + sertare (2seturi) SZUF/220/978, dulap
(2buc.) REG/11/15 + set de polişe (2seturi) PR/1/3 + sertare
(2seturi) SZUF/220/978

3

dulap REG/21/15 + set de polişe (4seturi) PR/1/3 + front
(3buc.) FD/668/680 + front (3buc.) FD/668/296, dulap
REG/21/8 + set de polişe (2seturi) PR/1/3, polişă POL/11/2

4

dulap REG/21/8 + set de polişe (2seturi) PR/1/2 +
front (2buc.) FD/668/296 + front (2buc.) FD/668/680,
dulap REG/11/22 + set de polişe (3seturi) PR/1/3, dulap
REG/11/22 + set de polişe (3seturi) PR/1/3

5

măsuşă LAW/110/S

creatio

măsuşă
LAW/110/S
î./l./L.
42/70/106,5cm

wenge /
alb lucios

wenge /
portocaliu lucios

wenge /
zebrawood lucios

5

23

1
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

noptieră
KOM 6/4
î./l./a.
40/53/39,5cm

pat
LOZ/90
î./l./L.
40-60/102/208cm

dulap
SZF/22/25
î./l./a.
230/241/66cm

pat
LOZ/160
î./l./L.
40-60/172/208cm

dormitor

2

24

1

dulap (3buc.) SZF/11/22, polişă (4buc.) POL/21/2, comodă
RTV RTV/21/5, pat LOZ/160, noptieră (2buc.) KOM/6/4

2

dulap REG/21/8 + sertare (2seturi) SZUF/220/978, dulap
SZF/22/25, scaun CREATIO, polişă POL/21/2, noptieră
KOM 6/4, pat LOZ/160

1
Compară !
toate mesele pag.324-327
toate scaunele pag. 328-331

sistemul modular

creatio

scaun
CREATIO
î./l./a.
85/43/52cm

sufragerie
1

dulap REG/11/15 +set de polişe (2seturi) PR/1/3 + front
FWB/668/680 + front FD/668/296 +front FWB/668/296,
dulap REG/21/15 + set de polişe (4seturi) PR/1/3 + front
(2buc.) FWB/668/680 + front (2buc.) FWB/668/296 + front
FD/668/680 + front FD/668/296, măsuşă LAW/110/S,
masă STO/140, scaun (3buc.) CREATIO

2

dulap REG/21/15 + set de polişe (4seturi) PR/1/2 + front
(2buc.) FDA/332/488 + front (2buc.) FDB/332/488, dulap
REG/21/15 + set de polişe (4seturi) PR/1/2 + front (4buc.)
FDA/332/488 + front (4buc.) FDB/332/488, colşar PINO
2F.RECBK

masă
STO/140
î./l./L.
77,5/90/140-180cm

wenge /
alb lucios

wenge /
portocaliu lucios

wenge /
zebrawood lucios

2
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corpurile dulapurilor

polişă + separatoare

fronturi

OPIUNI DE MONTAJ PR 1/2:

LOCURI
DE APLICARE:

set: polişă + separatoare
pentru un compartiment
PR/1/2

dulap
REG/11/8
î./l./a.
75,5/106,5/39,5cm

dulap
REG/21/8
î./l./a.
75,5/208,5/39,5cm

dulap
REG/11/15
î./l./a.
147/106,5/39,5cm

dulap
REG/21/15
î./l./a.
147/208,5/39,5cm

front
FDB/332/488
* două posibilităşi
de amplasare a trăgătorilor

propuneri pentru împărşirea nişei

LOCURI
DE APLICARE:

OPIUNI DE MONTAJ PR 1/3:

set: polişă + separatoare
pentru un compartiment
PR/1/3
front
FD/668/296
dulap
REG/11/22
î./l./a.
218/106,5/39,5cm

wenge /
alb lucios

dulap
REG/21/22
î./l./a.
218/208,5/39,5cm

wenge /
portocaliu lucios

wenge /
zebrawood lucios

cum
se comandă
creatio:
26

* două posibilităşi
de amplasare a trăgătorilor

EXEMPLE
DE ARANJAMENTE:
dulap REG/11/22

set de polişe
PR/1/3
set de polişe
PR/1/2
+ front (2buc.)
FDA/332/488
+ front (2buc.)
FDB/332/488

set de polişe
PR/1/3

fronturi

LOCURI
DE APLICARE:

sertare

front
SZUF/220/978

front
FDA/332/488
* două posibilităşi
de amplasare a trăgătorilor

LOCURI
DE APLICARE:

vitrine

LOCURI
DE APLICARE:

LOCURI
DE APLICARE:

front
FWB/668/296

front
FD/668/680

front
FWA/668/680

* două posibilităşi
de amplasare a trăgătorilor

LOCURI
DE APLICARE:

LOCURI
DE APLICARE:

front
FWA/668/296

dulap REG/11/22

front
FWB/668/680

dulap REG/11/22

dulap REG/11/22

set de polişe
PR/1/3

set de polişe
PR/1/2
+ front (2buc.)
FDA/332/488
+ front (2buc.)
FDB/332/488

set de polişe
PR/1/2
+ front (2buc.)
FDA/332/488
+ front (2buc.)
FDB/332/488

set de polişe
PR/1/3

set de polişe
PR/1/3

set de polişe
PR/1/3

set de polişe
PR/1/2
+ front (2buc.)
FDA/332/488
+ front (2buc.)
FDB/332/488

set de polişe
PR/1/3

front
SZUF/220/978
+ front
SZUF/220/978
+ front
SZUF/220/978
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

creatio alte elemente ale sistemului
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag.374-379
toate saltelele pag. 380-385

wenge /
alb lucios

scaun
CREATIO
î./l./a.
85/43/52cm

masă
STO/140
î./l./L.
77,5/90/140-180cm

wenge /
portocaliu lucios

wenge /
zebrawood lucios

măsuşă
LAW/110
î./l./L.
42/60/106,5cm

polişă
POL/11/2
î./l./a.
20/106,5/25,5cm

polişă
POL/21/2
î./l./a.
20/208,5/25,5cm

dulap suspendat
SFWD/11/4
î./l./a.
40,5/106,5/25,5cm

dulap suspendat
SFWD/21/4
î./l./a.
40,5/208,5/25,5cm

vitrină suspendată
SFWW/11/4
î./l./a.
40,5/106,5/25,5cm

vitrină suspendată
SFWW/21/4
î./l./a.
40,5/208,5/25,5cm

polişă
POL/11/6
î./l./a.
58/106,5/25,5cm

polişă
POL/21/6
î./l./a.
58/208,5/25,5cm

comodă RTV
RTV/11/5
î./l./a.
49/106,5/56cm

măsuşă
LAW/110/S
î./l./L.
42/70/106,5cm

comodă RTV
RTV/21/5
î./l./a.
49/208,5/56cm

ALEGE
CULOAREA

TAPIŢERIEI

taburet mic
CREATIO
î./l./a.
42/75/76cm

taburet mare
CREATIO
î./l./a.
42/130/76cm

fotoliu
CREATIO
î./l./a.
88/96/91cm

canapea
CREATIO
î./l./a.
88/205/91cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 135x205

dulap
SZF/11/22 L/P
î./l./a.
218/106,5/56cm

28

noptieră
KOM 6/4
î./l./a.
40/53/39,5cm

saltea
l./L.
90/199cm

saltea
l./L.
159/199cm

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/90, L21/90

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160

pat
LOZ/90
î./l./L.
40-60/102/208cm

pat
LOZ/160
î./l./L.
40-60/172/208cm

dulap
SZF/22/25
î./l./a.
230/241/66cm

dulap REG/21/22 + set de polişe (6 seturi) PR/1/3 + front (4buc.) FD/668/680 + front (4buc.) FD/668/296, dulap (2buc.) REG/11/8 + front (6buc.) SZUF/220/978, dulap (2buc.) REG/11/15
+ set de polişe (2 seturi) PR/1/3 + front (6buc.) SZUF/220/978

29
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sistemul modular august
Culoarea închisă wenge scoate în evidenţă grandoarea formei. Caracterul masiv se transpune pe posibilitatea simplă
de împachetare .Elementul decorativ subtil îl reprezintă aranjamentul liniar al fisurilor dintre fronturi care de fapt formează
mânerul. 20 de elemente.

vitrină suspendată SFW1W, polişă (2buc.) P0L/148, masă AJPI, scaun (3buc.) HKRS

wenge

sistem
nou
31

1

comodă
KOM2D4S
î./l./a.
99/148,5/45,5cm

rafturi
REG100
î./l./a.
199,5/100/45,5cm

dulap
REG4D
î./l./a.
199,5/100/45,5cm

cameră de zi

2
1

comodă KOM2D4S, rafturi (2buc.) REG100, măsuşă ŁAWA
KWADRAT, dulap SZF2D2S,
comodă RTV RTV2S

2

comodă RTV RTV2S, polişă P0L/148, dulap KOM2D4S

dormitor
1
2
3

32

măsuşă ŁAWA KWADRAT, dulap (2buc.) SZF5D2S, pat
LOZ/160, comodă (2buc.) KOM3S
vitrină suspendată SFW1W, comodă KOM2W5S, comodă
KOM5S
dulap KOM2W5S, comodă KOM5S

1
sistemul modular

pat
LOZ/160
î./l./L.
37,5-78,5/175,5/213cm
saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag.374-379
toate saltelele pag.380-385

august

noptieră
KOM1S
î./l./a.
37,5/58/35,5cm

2

dulap
SZF5D2S
î./l./a.
207,5/161/58,5cm

wenge

3

33

1

*în această opţiune
halogenul este
montat în raftul fix
superior

*în această opţiune
halogenul este montat în
raftul fix superior

vitrină
REG1W2SL
î./l./a.
199,5/64/45,5cm

vitrină
REG1W2SP
î./l./a.
199,5/64/45,5cm

vitrină
REG2W2D
î./l./a.
199,5/100/45,5cm

comodă
KOM2W5S
î./l./a.
119,5/148,5/45,5cm

cameră de zi

2
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1

măsuşă ŁAWA PROSTOKĄT, vitrină REG1W2SL, comodă
KOM2D4S, vitrină REG2W2D

2

vitrină REG2W2D, comodă KOM2D4S, polişă P0L/148,
vitrină REG1W2SL, măsuşă ŁAWA PROSTOKĄT

3

dulap (2buc.) KOM4D, polişă (2buc.) P0L/100, măsuşă
ŁAWA KWADRAT

4

comodă RTV RTV2S

3
sistemul modular

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89

august

comodă
KOM4D
î./l./a.
119,5/112,5/45,5cm

comodă RTV
RTV2S
î./l./a.
37,5/148,5/54,5cm

wenge

4

35

sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

comodă RTV: pag.35,
măsuşe: pag.35,
pat, noptieră: pag.33,
dulapuri: pag.36

august alte elemente ale sistemului
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

wenge

vitrină suspendată
SFW1W
î./l./a.
48/148,5/30,5cm

polişă
P0L/100
î./l./a.
5/100/25cm

polişă
P0L/148
î./l./a.
5/148,5/25cm

comodă RTV
RTV2S
î./l./a.
37,5/148,5/54,5cm

comodă
KOM3S
î./l./a.
78,5/100/45,5cm

comodă
KOM2D4S
î./l./a.
99/148,5/45,5cm

scaun
HKRS
î./l./a.
92/45/50cm

comodă
KOM5S
î./l./a.
119,5/64/45,5cm

comodă
KOM4D
î./l./a.
119,5/112,5/45,5cm

vitrină
REG1W2SL
î./l./a.
199,5/64/45,5cm
*în această opţiune
halogenul este montat
în raftul fix superior

oglindă
LUS/100
î./l./a.
70/100/3,5cm

comodă
KOM2W5S
î./l./a.
119,5/148,5/45,5cm

vitrină
REG1W2SP
î./l./a.
199,5/64/45,5cm
*în această opţiune
halogenul este montat în
raftul fix superior

vitrină
REG2W2D
î./l./a.
199,5/100/45,5cm

rafturi
REG100
î./l./a.
199,5/100/45,5cm

pat
LOZ/160
î./l./L.
37,5-78,5/175,5/213cm
saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

noptieră
KOM1S
î./l./a.
37,5/58/35,5cm

dulap
SZF5D2S
î./l./a.
208,5/161/58,5cm

dulap
SZF2D2S
î./l./a.
199,5/100/58,5cm

dulap
REG4D
î./l./a.
199,5/100/45,5cm

* ex: L21/160 L număr de şipci, 160 lăşimea grilajului
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dulap KOM2D4S, vitrină REG1W2SL, măsuşă ŁAWA PROSTOKĄT

37
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sistemul modular affi
Simplitatea consecventă a design-ului. Fronturi de culoare: wenge, prun wallis sau vanilie închise într-un cadru masiv al
corpului de culoare wenge. Mânerele delicate, orizontale şi picioarele, subliniază caracterul modern al mobilierului. Sistemul
este disponibil în două versiuni coloristice suplimentare: wenge/ alb lucios, wenge/ roşu lucios. 18 elemente.

Trei versiuni
coloristice!

Cinci versiuni
coloristice!
dulap KOM4D/100
- versiuni coloristice!

trei nuanşe de
coloratură a fronturilor:
wenge, prun wallis şi
vanilie
picior

vezi pag.43

mâner

masă STO/140, scaun CREATIO, vitrină (2buc.) REG1W2S/58, polişă POL/140, omodă KOM2D/90

în exclusivitate pentru
wenge

wenge / vanilie

wenge / prun wallis

KOM4D/100
wenge / alb lucios

în exclusivitate pentru
KOM4D/100
wenge / roşu lucios

39

1
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

* ex: L21/160 L număr de
şipci, 160 lăşimea grilajului

pat
LOZ/160
î./l./L.
35,5-80,5/165/208cm
saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile: L16/160, L21/160, L21/2x80

noptieră
KOM2S/50
î./l./a.
48,5/50/38cm

dulap
SZF3D2S/150
î./l./a.
212/150/56cm

dormitor

2
1

dulap SZF2D2S/98, polişă (3buc.) POL/140, noptieră (2buc.)
KOM2S/50, pat LOZ/160, comodă KOM4S/90

2

noptieră (2buc.) KOM2S/50, pat LOZ/160

3

dulap SZF3D2S/150, noptieră KOM2S/50,
pat LOZ/160

cameră de zi

40

1
2

dulap (2buc.) KOM2D/90, vitrină (2buc.) REG1W2S/58,
rafturi (2buc.) REG4S/58, polişă POL/140, comodă RTV
RTV2D1S/140, măsuşă LAW/140

3

comodă RTV RTV2D1S/140 (wenge / prun wallis)

3

dulap cu oglindă
SZF4D/200
î./l./a.
219,5/200/56cm

în această opşiune
şifonier cu 4 fronturi
SZF4F/200
î./l./a.
219,5/200/56cm

1
sistemul modular

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89

affi

elemente accesibile în culoarea: wenge
elemente accesibile în opşiunea: wenge/vanilie
elemente accesibile în opşiunea: wenge/prun wallis
elemente accesibile în opşiunea: wenge/alb lucios
elemente accesibile în opşiunea: wenge/roşu lucios

măsuşă
LAW/140
î./l./L.
49/60/140cm

2

comodă RTV
RTV2D1S/140
î./l./a.
48,5/140/60cm

wenge

wenge /
vanilie

wenge /
prun wallis

3

41

42

1

2
sistemul modular

affi

Dulap KOM4D/100 disponibil în 5 variante de culoare:

elemente accesibile în culoarea: wenge
elemente accesibile în opşiunea: wenge/vanilie
elemente accesibile în opşiunea: wenge/prun wallis
elemente accesibile în opşiunea: wenge/alb lucios
elemente accesibile în opşiunea: wenge/roşu lucios

wenge

wenge /
vanilie

wenge /
prun wallis

wenge /
alb lucios

wenge /
roşu lucios
wenge

cameră de zi
1

noptieră KOM2S/50, dulap KOM4D/100 (wenge / roşu
lucios), rafturi REG/80, măsuşă LAW/140

2

dulap (2buc.) KOM4D/100 (wenge / alb lucios), măsuşă
LAW/140

3

măsuşă LAW/140, canapea BRENDA 2FBK, dulap (2buc.)
KOM4D/100 (wenge / roşu lucios)

wenge /
vanilie

wenge /
prun wallis

wenge /
alb lucios

wenge /
roşu lucios

3
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

affi alte elemente ale sistemului
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag.

wenge

wenge /
vanilie

wenge /
prun wallis

elemente accesibile în culoarea: wenge
elemente accesibile în opşiunea: wenge/vanilie
elemente accesibile în opşiunea: wenge/prun wallis
elemente accesibile în opşiunea: wenge/alb lucios
elemente accesibile în opşiunea: wenge/roşu lucios

polişă
POL/120
î./l./a.
4/120/28cm

polişă
POL/140
î./l./a.
4/140/28cm

*dulap KOM4D/100 accesibil de
asemenea în îmbinări coloristice:

măsuşă
LAW/140
î./l./L.
49/60/140cm

vitrină
REG1W2S/58
î./l./a.
200/58/38cm

dulap
KOM4D/100
î./l./a.
110/100/37,5cm

comodă RTV
RTV2D1S/140
î./l./a.
48,5/140/60cm

rafturi
REG4S/58
î./l./a.
200/58/38cm

birou
BIU/120
î./l./L.
78/60/120cm

comodă
KOM4S/90
î./l./a.
87/90/38cm

dulap
KOM2D/90
î./l./a.
87/90/38cm

wenge /
alb lucios

wenge /
roşu lucios

comodă
KOM2D4S/140
î./l./a.
87/140/38cm

pat
LOZ/160
î./l./L.
35,5-80,5/165/208cm
saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

rafturi
REG/80
î./l./a.
200/80/38cm

dulap
SZF2D2S/98
î./l./a.
200/98/56cm

noptieră
KOM2S/50
î./l./a.
48,5/50/38cm

dulap
SZF3D2S/150
î./l./a.
212/150/56cm

dulap
SZF4D/200
î./l./a.
219,5/200/56cm

în această opşiune şifonier
cu 4 fronturi
SZF4F/200
î./l./a.
219,5/200/56cm

* ex: L21/160 L număr de şipci, 160 lăşimea grilajului

44

pat LOZ/160, noptieră KOM2S/50, dulap SZF4D/200

45

46

sistemul modular lendi
Proiect realizat de: Maja Palczewska
Producător: BRW Sp. z o.o.

Culoarea stejar deschis înconjoară emanând căldură, luciul albului emană modernitate, iarba împrospătează şi adaugă
imaginaşie. Plinta gri subliniază grafica corpurilor. În funcşie de alegerea mânerelor şi de îmbinarea elementelor decorative
ale blaturilor, fronturilor şi plintelor, cele 15 elemente ale sistemului permit jocul cu privire la proporşiile impresiilor.

dulap suspendat (10buc.) SFW1K/53, comodă RTV RTV/103, dulap (2buc.) KOM1D1S

stejar banstead

stejar banstead / alb lucios

stejar banstead / iarbă

două culori ale blaturilor - stejar banstead sau iarbă
trei culori ale fronturilor - stejar banstead, alb lucios
sau iarbă

sistem
nou
47

1
polişă
POL/103
î./l./a.
4/103/25cm

dulap suspendat
SFW1K/53
î./l./a.
39/53,5/32,5cm

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate birourile pag. 282-287

măsuşă
LAW/103
î./l./L.
27,5/63,5/103,5cm

comodă
KOM5S
î./l./a.
86,5/53,5/37,5cm

birou
BIU1D1S
î./l./L.
76,5/65/123,5cm

cameră de zi

2
1

48

canapea LENDI 2R, dulap suspendat (10buc.) SFW1K/53,
comodă RTV RTV/103, birou BIU1D1S

2

canapea LENDI 2R, dulap (4buc.) KOM1D1S

3

măsuşă LAW/103, polişă (4buc.) POL/103, dulap suspendat
(2buc.) SFW1K/53, comodă (2buc.) KOM5S, dulap (2buc.)
KOM1D1S, comodă RTV RTV/103,

3

49

1

două culori ale blatului
– trei culori ale fronturilor!

pentru blaturile cu modelul
ierbii propunem fronturi din
stejar sau cu luciu alb

pentru blaturile cu decorul stejar propunem
fronturi cu modelul ierbii, cu luciu alb sau din stejar

în preş sunt incluse două seturi de mânere
la fiecare piesă de mobilier este ataşat un set de mânere din lemn şi un set suplimentar de mânere
- la alegere: set de margarete sau set de mingii

set suplimentar de mânere - la alegere: margarete sau mingii

cameră de tineret

2
1

pat LOZ/90, polişă (4buc.) POL/103, noptieră (2buc.)
KOM2S, dulap SZF2D, rafturi (2buc.) REG/53, birou
BIU1D1S

2

noptieră (2buc.) KOM2S, birou BIU1D1S

3

dulap suspendat (8buc.) SFW1K/53, pat LOZ/90, comodă
RTV RTV/103, dulap SZF2D, rafturi mobile CCM/7/5
capslock

4
5

50

mânerul de bază

canapea LENDI 2R, dulap (4buc.) KOM1D1S, măsuşă
LAW/103
dulap (2buc.) KOM1D1S, rafturi (2buc.) REG/53, măsuşă
LAW/103, canapea LENDI 2R

3
sistemul modular

lendi

set de autocolante pentru camere de tineret:
vezi, de asemenea, şi pag.97
minge + urmă de pantof sport (mărimea 42):

două culori ale blaturilor - stejar banstead
sau iarbă
trei culori ale fronturilor - stejar banstead,
alb lucios sau iarbă

stejar banstead

4

stejar banstead
/ alb lucios

stejar banstead
/ iarbă

5

51

sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

lendi alte elemente ale sistemului
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

stejar banstead

stejar banstead
/ alb lucios

stejar banstead
/ iarbă

două culori ale blaturilor - stejar banstead
sau iarbă
trei culori ale fronturilor - stejar banstead,
alb lucios sau iarbă

ATENIE!
plinta fiecărui element al sistemului LENDI este
disponibilă în două culori:
stejar banstead
cenuşiu
vezi pag.49
vezi pag.53

comodă RTV
RTV/103
î./l./a.
45,5/103,5/50,5cm

măsuşă
LAW/103
î./l./L.
27,5/63,5/103,5cm

dulap suspendat
SFW1K/53
î./l./a.
39/53,5/32,5cm

polişă suspendata
SFW/53
î./l./a.
17,5/53,5/24cm

polişă
POL/103
î./l./a.
4/103/25cm

comodă
KOM5S
î./l./a.
86,5/53,5/37,5cm

dulap
KOM1D1S
î./l./a.
86,5/53,5/37,5cm

birou
BIU1D1S
î./l./L.
76,5/65/123,5cm

ALEGE

saltea
l./L.
90/200cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/90, L21/90

CULOAREA

TAPIŢERIEI
noptieră
KOM2S
î./l./a.
41,5/45/37,5cm

canapea LENDI 2R
î./l./a. 86/142/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 110x190
•model nou, dimensiunile pot fi modificate,
adresaţi-vă vânzătorului pentru detalii

rafturi
REG/53
î./l./a.
196,5/53,5/37,5cm

52

* ex: L21/160 L număr de şipci, 160 lăşimea grilajului

rafturi
REG5S/53
î./l./a.
196,5/53,5/37,5cm

dulap
REG1D/53
î./l./a.
196,5/53,5/37,5cm

pat
LOZ/90
î./l./L.
29,5-60,5/94,5/205cm

dulap
SZF1D
î./l./a.
196,5/53,5/58,5cm

dulap
SZF2D
î./l./a.
196,5/83,5/58,5cm

dulap (2buc.) KOM1D1S, polişă suspendata (2buc.) SFW/53, dulap (2buc.) REG1D/53, rafturi (2buc.) REG5S/53

53
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sistemul modular reset
Producător: Black Red White S.A.

Modulele cu lăşimea de 50cm, 100cm, 150cm, 200cm permit amenajarea uşoară a oricărui tip de interior. 7 tipuri de
comode RTV ce oferă multiple posibilităşi de amenajare a spaşiilor largi. Elementele sistemului sunt disponibile în 2 variante de finisare: folie sau furnir. Elementele cu finisare furnir sunt realizate în baza unei comenzi speciale şi se livrează montate. 70 elemente de culoare: wenge, dintre care 8 de elemente disponibile în varianta de culoare: 8 elemente disponibile
în varianta cu fronturi lăcuite în trei culori: wenge / gri, wenge / roşu, wenge / nisip.

70 elemente de culoare: wenge

polişă (2buc.) ACDZ 2/10, vitrină (2buc.) A2WZ 5/10, canapea RE_SET 2

wenge

wenge / gri

wenge / roşu

wenge / nisip

55

1

comodă RTV
ARTV2S 3/15
î./l./a.
26,5/150/58,5cm

2

56

comodă RTV
A2S 4/10
î./l./a.
41,5/100/58,5cm

comodă RTV
ADK 4/15
î./l./a.
41,5/150/58,5cm

comodă RTV
A4S 4/15
î./l./a.
41,5/150/58,5cm

comodă RTV
A2DK 4/20
î./l./a.
41,5/200/58,5cm

comodă RTV
A2S 4/15
î./l./a.
41,5/150/58,5cm

comodă RTV
ARTV1S 4/10
î./l./a.
41,5/100/58,5cm

3
sistemul modular

reset
polişă pentru perete
AOZ 2/5
î./l./a.
17,5/50/24cm

polişă pentru perete
AOZ 2/10
î./l./a.
17,5/100/24cm

dulap pentru perete
ADGZ 4/10
î./l./a.
35/100/29,5cm

polişă pentru perete
AOZ 2/15
î./l./a.
17,5/150/24cm

dulap pentru perete
ADGZ 4/15
î./l./a.
35/150/29,5cm

polişă pentru perete
AOZ 4/15
î./l./a.
35/150/24cm

dulap pentru perete
A2DZ 5/10
î./l./a.
50/100/29,5cm

polişă pentru perete
AOZ 4/10
î./l./a.
35/100/24cm

polişă pentru perete
AOZ 4/5
î./l./a.
35/50/24cm

vitrină pentru perete
A2WZ 5/10
î./l./a.
50/100/30cm

vitrină pentru perete
AWGZ 4/15
î./l./a.
35/150/30cm

element disponibil cu fronturi lăcuite
în trei culori (gri, roşu, nisip)

vitrină pentru perete
AWGZ 4/10
î./l./a.
35/100/30cm
wenge

cameră de zi
1

rafturi AO 20/5, rafturi AO 20/10, vitrină pentru perete (4buc.)
AWGZ 4/10, comodă RTV A2DK 4/20, canapea RE_SET 2,
masă ASTO 8/18, scaun (3buc.) AKRT

2

măsuşă ALAW 3/10, dulap A3D 6/15, dulap A4D 11/10,
comodă RTV ADK 4/15

3

vitrină pentru perete (3buc.) AWGZ 4/15, polişă din sticlă (2buc.)
APSZZ 2/15, comodă RTV (2buc.) A2S 4/15, polişă pentru
perete AOZ 4/15, fotoliu RE_SET I, măsuşă ALAW 5/12

4

polişă din sticlă (2buc.) AOZ 2/10, dulap pentru perete
ADGZ 4/10, rafturi (2buc.) ACDZ 8/2, comodă RTV A2DK
4/20, dulap A4D 11/10, canapea RE_SET 2,5

4
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1

ALEGE

proiect de mobilier tapişat: ROBERT KOWALCZYK

Compară !
toate canapelele pag. 120-143

CULOAREA
suprafaşă de dormit 110/194cm

TAPIŢERIEI
toate canapelele
reset
sunt prezentate
la pag. 120-121

2
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canapea
RE_SET 4
î./l./a.
70/266/83cm

canapea cu ladă de lenjerie
şi funcşie de dormit
RE_SET 3 R
î./l./a.
70/226/91cm

disponibilă şi
varianta fixă
canapea
RE_SET 3
î./l./a.
70/226/83cm

canapea
RE_SET 2,5
î./l./a.
70/186/83cm

3

canapea
RE_SET 2
î./l./a.
70/158/83cm

fotoliu
RE_SET I
î./l./a.
70/90/83cm

fotoliu
RE_SET II
î./l./a.
70/96/83cm

1
sistemul modular

Compară !
toate măsuşele pag.84-89
toate birourile pag.282-287

măsuşă
ALAW 3/10
î./l./a.
31/100/65cm

măsuşă
ALAW 5/12
î./l./L.
50/65/120cm

reset

măsuşă
ALAW 5/6
î./l./L.
50/65/65cm

cameră de zi
1

rafturi AO 20/5, vitrină pentru perete (2buc.) AWGZ 4/10,
polişă pentru perete (2buc.) AOZ 2/10, polişă APZ 2/20,
canapea RE_SET 2,5, dulap A2D 20/10, polişă pentru perete
(2buc.) AOZ 2/5, comodă RTV ADK 4/15

2
3

canapea RE_SET 3,5

comodă mobilă
A3S 6/5
î./l./a.
61,5/50/39cm

birou
ABIU 8/11
î./l./L.
78/65/110cm

birou
ABIU 8/16
î./l./L.
78/65/160cm

wenge

2

fotoliu RE_SET II, taburet RE_SET III

birou
1

polişă pentru perete (3buc.) ACDZ 2/10, canapea RE_SET 2,
polişă pentru perete AOZ 4/10, polişă pentru perete AOZ 4/5,
polişă pentru perete (2buc.) AOZ 4/10, polişă pentru perete
AOZ 4/5, polişă pentru perete (2buc.) ACDZ 2/5, vitrină AW
20/5L, vitrină pentru perete (2buc.) AWGZ 4/10, polişă pentru
perete (2buc.) AOZ 2/10, dulap (2buc.) A2D 11/10, vitrină
AW 20/5P; birou ABIU 8/16, comodă mobilă A3S 6/5

2

dulap A4D 9/20, birou ABIU 8/11, scaun AKRT

59
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măsuşă ALAW 3/10, comodă A4S 9/5, polişă pentru perete (2buc.) AOZ 2/15, polişă pentru perete AOZ 2/10, comodă RTV ADK 4/15, comodă A4S 9/15
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1
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

saltea
l./L.
159/199cm

* ex: L21/160 L număr de
şipci, 160 lăşimea grilajului

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile: L16/160, L21/160

noptieră
A1S 3/5
î./l./a.
26,5/50/39,5cm

2

pat
ALOZ 160
î./l./L.
32-84,5/172,5/218,5cm

dulap cu oglindă
ASU2DL 21/15
î./l./a.
210/150/58,5cm

*opşional ASU 22/25-STICLĂ
dulap
ASU 22/25
î./l./a.
230/241/66cm
suprafaţă de dormit
110/194cm

3

canapea cu ladă pentru lenjerie
şi funcşie de dormit
RE_SET 3R
î./l./a.
70/226/91cm

mai multe
despre
canapele
pag.
120-143

62

1
sistemul modular

Compară !
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331

reset
element disponibil cu fronturi lăcuite
în trei culori (gri, roşu, nisip)

scaun
AKRM
î./l./a.
93/44/49cm

masă
ASTO 8/18
î./l./L.
76/80/140-180cm

dormitor
1
2
3

2

scaun
AKRT
î./l./a.
93/43/49cm

scaun
AKRT_P
î./l./a.
93/53/49cm

wenge

3

pat ALOZ/160, dulap (2buc.) ASU 20/10
polişă pentru perete AOZ 2/5, polişă pentru perete (2buc.)
AOZ 2/10
canapea RE_SET 3,5

sufragerie
1

masă ASTO 8/18, scaun (4buc.) AKRT, polişă pentru perete
(2buc.) AOZ 4/10, dulap pentru perete (2buc.) ADGZ 4/10,
polişă pentru perete AOZ 4/15, dulap pentru perete ADGZ
4/15, dulap A2D 20/10

2
3

masă ASTO 8/18, scaun (5buc.) AKRT
scaun (3buc.) AKRT
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

reset alte elemente ale sistemului
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate holurile pag. 186-187

polişă pentru perete
ACDZ 2/10
î./l./a.
17,5/100/18cm

rafturi
ACDZ 8/2
î./l./a.
80/18/18cm

dulap
AD 9/5 P
î./l./a.
91,5/50/39,5cm

dulap
A2D 9/10
î./l./a.
91,5/100/39,5cm

dulap
AD 11/5 L/P
î./l./a.
111,5/50/39,5cm

dulap
A2D 11/10
î./l./a.
111,5/100/39,5cm

polişă pentru perete
ACDZ 2/5
î./l./a.
17,5/50/18cm

polişă din sticlă
APSZZ 2/10
î./l./a.
17,5/100/24cm

polişă din sticlă
APSZZ 2/15
î./l./a.
17,5/150/24cm

polişă
APZ 2/5
î./l./a.
17,5/50/24cm

polişă
APZ 2/10
î./l./a.
17,5/100/24cm

polişă
APZ 2/15
î./l./a.
17,5/150/24cm

polişă
APZ 2/20
î./l./a.
17,5/200/24cm

dulap
A3D 6/15
î./l./a.
61,5/150/39,5cm

dulap
A4D 6/20
î./l./a.
61,5/200/39,5cm

comodă
A4S 9/15
î./l./a.
91,5/150/39,5cm

comodă
A4S 9/10
î./l./a.
91,5/100/39,5cm

dulap
A3D 9/15
î./l./a.
91,5/150/39,5cm

dulap
A4D 9/20
î./l./a.
91,5/200/39,5cm

comodă
A2D4S 9/15
î./l./a.
91,5/150/39,5cm

comodă
A4S 9/5
î./l./a.
91,5/50/39,5cm

comodă
A2D3S1B 11/15
î./l./a.
111,5/150/39,5cm

comodă
A5S 11/5
î./l./a.
111,5/50/39,5cm

dulap
A4D 11/10
î./l./a.
111,5/100/39,5cm

cuier
AH 20/7
î./l./a.
200/70/26cm

oglindă
AL 10/5
î./l./a.
100/50/2cm

comode RTV: pag.56, măsuşe: pag.59, elemente
suspendate: pag.57, pat, noptieră: pag.62, masă,
scaune: pag.63, elemente pentru hol, oglinzi:
pag.64, birouri: str.59, dulapuri: pag.62, 64,
taburete, fotolii, canapele, module: pag.58, 120-121

wenge
opşiuni /la comandă/:

wenge /
gri

rafturi
AO 20/5
î./l./a.
200/51/31

64

rafturi
AO 20/10
î./l./a.
200/100/31cm

wenge /
roşu

dulap
ASU 20/5 L/P
î./l./a.
200/50/58,5

vitrină
AW 20/5 L/P
î./l./a.
200/50/39,5cm

wenge /
nisip

dulap
AD 20/5 L/P
î./l./a.
200/50/39,5

dulap
ASU 20/10
î./l./a.
200/100/58,5cm

dulap
A2D 20/10
î./l./a.
200/100/39,5cm

dulap
ASU 21/5 L/P
î./l./a.
210/50/58,5cm

comodă
A2S 4/5
î./l./a.
41,5/50/39,5cm

dulap
ASU 21/10
î./l./a.
210/100/58,5cm

dulap
ADK 4/7
î./l./a.
41,5/70/39,5cm

dulap cu oglindă
ASU2DL 21/15
î./l./a.
210/150/58,5cm

comodă A2D3S1B 11/15, polişă AOZ 4/15, polişă AOZ 4/10, polişă AOZ 4/5
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sistemul modular mateo
Design modern minimalist, deschidere fără mânere, picioare delicate. În componenşa sistemului Mateo intră 18 elemente de coloratură nuc virginia.

Datorită sistemului mecanic de deschidere, sertarele pot fi deschise
prin apăsarea delicată a frontului.
dulap REG1D1S_19_5, vitrină REG1W1S_19_5, vitrină suspendată
SFW1W_3_15, comodă KOM2D3S_8_15, masă STO_8_18, scaun (2buc.)
MATEO
nuc virginia
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1
Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate paturile pag.374-379
toate saltelele pag. 380-385
pat mateo
î./l./L. 101/182/219cm
saltea l./L.160/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile: L16/160, L21/160

* ex: L21/160 L număr de
şipci, 160 lăşimea grilajului

2
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dulap
KOM1S_3_6
î./l./a.
33/59,5/42cm

dulap
SZF2D_19_9
î./l./a.
192/94,5/56cm

rafturi
REG_19_6
î./l./a.
192/59,5/42cm

dulap
REG1D1S_19_5
î./l./a.
192/49/42cm

3

vitrină
REG1W1S_19_5
î./l./a.
192/49/42cm

dulap
REG4D_10_9
î./l./a.
101/94,5/42cm

comodă
KOM4S_10_7
î./l./a.
101/70/42cm

comodă
KOM2D3S_8_15
î./l./a.
78,5/150/42cm

1
sistemul modular

Compară !
toate măsuşele pag. 80-85 84-89
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331
polişă
P_1_9
l.94,5/a.25/gr.3cm

vitrină suspendată
SFW1W_3_15
î./l./a.
34,5/150/29,5cm
scaun
MATEO
î./l./a.
93/44/49cm

masă
STO_8_18
î./l./L.
76/80/140-180cm

măsuşă
LAW/5/7
î./l./L.
50,4/70/70cm

dormitor
1

comodă KOM4S_10_7, rafturi REG_19_6, dulap (2buc.)
KOM1S_3_6, pat mateo, dulap (2buc.) SZF2D_19_9

2

pat mateo, dulap KOM1S_3_6

3

comodă RTV RTV2S_3_15

comodă RTV
RTV2S_3_15
î./l./a.
33/150/56cm

mateo

polişă
P_1_15
l.150/a.25/gr.3cm

vitrină suspendată
SFW1W_12_4
î./l./a.
120/40/29,5cm

dulap suspendat
SFW1D_12_4
î./l./a.
120/40/29,5cm

nuc virginia

2

cameră de zi
1

masă STO_8_18, scaun (3buc.) MATEO, dulap
REG1D1S_19_5, vitrină REG1W1S_19_5, comodă
KOM2D3S_8_15, vitrină suspendată SFW1W_3_15

2

dulap REG4D_10_9, comodă RTV RTV2S_3_15, vitrină
suspendată SFW1W_3_15, vitrină REG1W1S_19_5, dulap
REG1D1S_19_5
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sistemul modular doors
Producător: Black Red White S.A.

Formă modernă, dreaptă. Trăgător ascuns, culori moderne, multiple posibilităşi de aranjare. Posibilitatea alegerii fronturilor, multifuncşionalitate. 38 de elemente disponibile în două variante de culoare: stejar milano sau wenge.

38 elemente de culoare stejar milano sau wenge

dulap
HREG4FP 12/12
mai multe
despre
fronturi
pag.
80-81
4buc. HFD 520/520

4buc. HFV 520/520

2buc. HFV 520/520
2buc. HFD 520/520

rafturi (2buc.) HZO 4/17, dulap (3buc.) HD2FS 6/12+6 fronturi HFD 520/520, măsuşă HLAW 120/35

stejar milano

wenge

71

1
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89

comodă
HKOM1S 3/12
î./l./a.
24,5/113/57,5cm

2

72

comodă
HKOM2S 5/12
î./l./a.
45/113/57,5cm

3

comodă
HKOM2S 5/17
î./l./a.
45/167,5/57,5cm

4
sistemul modular

doors

măsuşă
HLAW 120/38
î./l./L.
38,5/65/120cm

cameră de zi
1

rafturi HREGO 22/12, rafturi HREGO 22/6, măsuşă HLAW
120/35, polişă HPOL 17, dulap HREG4FP 12/12+4 fronturi
HFD 520/520, măsuşă (2buc.) HLAW 120/35, fotoliu (2buc.)
DOORS

2

dulap suspendat HZO 4/17, dulap suspendat HZO 4/12,
polişă HPOL 17, comodă HKOM2S 5/17, dulap suspendat
HREG4FP 12/12+2 fronturi HFD 520/520+2 fronturi HFV
520/520

3

dulap suspendat HZ2FP 6/12+2 fronturi HFV 520/520,
dulap suspendat HZ4FP 12/12+4 fronturi HFV 520/520,
polişă HPOL 12, dulap suspendat HREG4FP 12/12+4
fronturi HFD 520/520, măsuşă (2buc.) HLAW 120/35

4

dulap suspendat (2buc.) HZ4FP 12/12+8 fronturi HFD 520/520,
polişă (5buc.) HPOL 17, comodă (4buc.) HKOM1S 3/12

5

măsuşă HLAW 120/35

6

comodă HKOM2S 5/17, măsuşă
HLAW 120/38, canapea DOORS 2

măsuşă
HLAW 120/35
î./l./L.
35,5/65/120cm

5

stejar milano

wenge

6
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1
Compară !
toate canapelele pag. 120-143

suprafaşă de dormit 127x192

suprafaşă de dormit 118x192

*model
extensibil
ocazional

fotoliu
DOORS
î./l./a.
85/91/92cm

canapea
(fixă)
DOORS 3
î./l./a.
85/228/92cm

canapea cu ladă pentru lenjerie,
cu funcşie de dormit
DOORS 3R
î./l./a.
85/228/92cm

colşar dreapta cu ladă
pentru lenjerie, cu funcşie de dormit
*DOORS R II (fot)
î./l./a.
85/230/230cm

cameră de zi

2
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colşar cu ladă pentru lenjerie,
cu funcşie de dormit
*DOORS R I
î./l./a.
85/230/154cm

1

rafturi HZO 4/12, polişă HPOL 12, comodă
HKOM2S 5/12, rafturi (2buc.) HZO 4/17, vitrină suspendată
HZ1V 4/17, comodă HKOM2S 5/17, canapea DOORS 2,
măsuşă HLAW 120/38, comodă HKOM2S 5/17

2

polişă HPOL 12, comodă HKOM2S 5/12,
dulap suspendat (2buc.) HZ4FS 12/12 + 4 fronturi HFV
520/520 + 4 fronturi HFD 520/520, comodă (2buc.)
HKOM1S 3/12, canapea DOORS 2

3

dulap suspendat (3buc.) HZ2FS 6/12+6 fronturi HFV
520/520, polişă HPOL 12, dulap HD2FP 6/12+2 fronturi
HFD 520/520, postament HPOD 3/12, polişă HPOL 12,
dulap HD2FP 6/12+2 fronturi HFD 520/520;
canapea DOORS 2, postament (2buc.) HPOD 3/12

4

modul DOORS 2 stânga, modul DOORS colş,
modul DOORS 3 dreapta (lăşimea totală: 224x298cm)

5

modul DOORS 2 stânga, modul DOORS 2 dreapta
(lăşimea totală: 274cm)

3
proiect de mobilier tapişat: ROBERT KOWALCZYK – model protejat de Oficiul de brevete al Poloniei
şipcile din lemn de la fotolii
şi canapele disponibile în două variante de culoare
(wenge, stejar milano)

modul - colş
DOORS
î./l./a.
85/87/87cm

4

disponibilă şi varianta
pe partea dreaptă

disponibilă şi varianta
pe partea dreaptă

modul - stânga
DOORS 2
î./l./a.
85/137/92cm

modul - stânga
DOORS 3
î./l./a.
85/211/92cm

alte canapele
doors
CULOAREA sunt prezentate
la pag. 120-121

sistemul modular

doors

ALEGE

TAPIŢERIEI

taburet
DOORS I
î./l./a.
37/58/58cm

5

taburet
DOORS II
î./l./a.
37/80/80cm

taburet
DOORS III
î./l./a.
37/90/60cm

taburet
TABURET LUNG
î./l./a.
37/160/55cm

stejar milano

wenge

mai mult
despre
canapele
pag.
120-143
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1
* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului

Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

saltea
l./L.
159/199cm
oglindă
HLUS 8/12
î./l./a.
79/112,5/5,5cm

grilaj pentru pat opţional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

noptieră
HKOM2S 4/6
î./l./a.
41/58/40,5cm

2
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pat
HLOZ 160
î./l./L.
36-73,5/168,5/205,5cm

comodă
HKOM4S 9/12
î./l./a.
86,5/113/40,5cm

comodă
HKOM4S 9/17
î./l./a.
86,5/167,5/40,5cm

dulap
HSU2D 22/12
î./l./a.
222,5/113/57,5cm

dulap
HSU3D 22/17
î./l./a.
222,5/167,5/57,5cm

1
Compară !
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331

masă
HSTO 140
î./l./L.
77,5/90/140-180cm

dormitor
1

comodă HKOM4S 9/12, dulap HSU3D 22/17, dulap
HSU2D 22/12, pat HLOZ 160, comodă HKOM2S 5/12

2

dulap HSU3D 22/17, scaun AKRT, oglindă HLUS 8/12,
comodă HKOM4S 9/12, pat HLOZ 160, noptieră (2buc.)
HKOM2S 4/6

scaun DOORS
HKRS
î./l./a.
92/45/50cm

polişă
HPOL 12
î./l./a.
3,2/112,5/24,5cm

polişă
HPOL 17
î./l./a.
3,2/167,5/24,5cm

rafturi
HZO 4/12
î./l./a.
41/112,5/28cm

rafturi
HZO 4/17
î./l./a.
41/167,5/28cm

vitrină suspendată
HZ1V 4/12
î./l./a.
41/112,5/31cm

vitrină suspendată
HZ1V 4/17
î./l./a.
41/167,5/31cm

Două culori!

sistemul modular

doors

stejar milano

wenge

2

două variante de culoare: stejar milano
sau wenge.

sufragerie
1

dulap suspendat HZ4FP 12/12+4 fronturi HFV 520/520,
polişă (2buc.) HPOL 12, comodă HKOM2S 5/12, comodă
HKOM2S 5/17, dulap HREG4FP 12/12+4 fronturi
HFD 520/520, dulap HREG4FS 22/12+2 fronturi HFV
1616/520+2 fronturi HFD 520/520, masă HSTO 140,
scaun (4buc.) DOORS HKRS

2

vitrină suspendată HZ1V 4/17, polişă HPOL 17, comodă
HKOM4S2FS 9/17+2 fronturi HFV 804/520
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1
Compară !
toate birourile pag. 282-287

comodă mobilă
HKOM3S 7/5
î./l./a.
66/46/46,5cm

birou
HBIU 120
î./l./L.
75,5/70/120cm

birou
HBIU 160
î./l./L.
75,5/70/160cm

birou

2
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birou
HBIU 2D2S
î./l./L.
75,5/70/160cm

birou
HBIU 1D1S
î./l./L.
75,5/70/120cm

1

dulap HREG4FS 22/12+2 fronturi HFV 1616/520+2 fronturi
HFD 520/520, rafturi HREGO 22/6, rafturi HREGO 22/12,
dulap HREG2FS 22/6+front HFV 1616/520+front HFD
520/520, măsuşă HLAW 120/35, birou HBIU 1D1S

2

trăgător ascuns

3

dulap suspendat (2buc.) HZ4FP 12/12+4 fronturi HFD
520/520+4 fronturi HFV 520/520

4

rafturi HREGO 22/6, rafturi HREGO 22/12, dulap
HREG8FP 22/12+8 fronturi HFD 520/520,
rafturi HREGO 22/12

5

dulap suspendat (2buc.) HZ2FP 6/12+4 fronturi HFV
520/520, dulap suspendat (2buc.) HZ2FP 6/12+4 fronturi
HFD 520/520, comodă (3buc.) HKOM1S 3/12

6

dulap HREG2FS 22/6+1 front HFV 1616/520+1 front HFD
520/520, comodă (2buc.) HZ2FP 6/12+4 fronturi HFD 520/520,
polişă (2buc.) HPOL 12, dulap HREG2FS 22/6+1 front HFV
1616/520+1 front HFD 520/520, canapea DOORS 2

3

4
sistemul modular

doors

Două tipuri
de fronturi!

4buc. HFD 520/520

rafturi
HREGO 22/6
î./l./a.
222,5/58/37,5cm

5

dulap
HREG4FS 12/12
HREG4FP 12/12

rafturi
HREGO 22/12
î./l./a.
222,5/113/37,5cm

4buc. HFV 520/520

stejar milano

wenge

6
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fronturi

front plin
HFD 804/520
î./l./a.
80,5/52/3,2cm

front din sticlă
HFV 804/520
î./l./a.
80,5/52/3,2cm

front plin
HFD 1616/520
î./l./a.
162/52/3,2cm

front din sticlă
HFV 1616/520
î./l./a.
162/52/3,2cm

front plin
HFD 520/520
î./l./a.
52/52/3,2cm

front din sticlă
HFV 520/520
î./l./a.
52/52/3,2cm

corpurile dulapurilor exemple de opşiuni

comodă
HKOM4S2FP 9/17
î./l./a.
86,5/167,5/40,5cm

dulap
HREG2FS 22/6
HREG2FP 22/6
î./l./a.
222,5/58/37,5cm

dulap suspendat
HZ4FP 12/12
î./l./a.
112,5/112,5/28cm

dulap
HREG4FP 12/12
î./l./a.
113/113/37,5cm
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2buc. HFD 804/520

2buc. HFV 804/520

1buc. HFD 1616/520 1buc. HFV 1616/520
1buc. HFD 520/520 1buc. HFV 520/520

1buc. HFV 1616/520 1buc. HFD 1616/520
1buc. HFD 520/520 1buc. HFV 520/520

4buc. HFD 520/520

4buc. HFV 520/520

2buc. HFV 520/520
2buc. HFD 520/520

4buc. HFD 520/520

4buc. HFV 520/520

2buc. HFV 520/520
2buc. HFD 520/520

2buc. HFV 520/520
2buc. HFD 520/520

sistemul modular

doors

corpurile dulapurilor exemple de opşiuni

stejar milano
dulap suspendat
HZ2FP 6/12
î./l./a.
58/112,5/28cm

2buc. HFD 520/520

2buc. HFV 520/520

dulap
HD2FP 6/12
î./l./a.
58,5/113/54,5cm

2buc. HFD 520/520

2buc. HFV 520/520

dulap
HREG4FS 22/12
HREG4FP 22/12
î./l./a.
222,5/113/37,5cm

2buc. HFD 1616/520
2buc. HFD 520/520

2buc. HFV 1616/520
2buc. HFV 520/520

2buc. HFV 1616/520
2buc. HFD 520/520

1buc.HFV 1616/520
1buc. HFD 1616/520
1buc. HFV 520/520
1buc. HFD 520/520

dulap
HREG8FS 22/12
HREG8FP 22/12
î./l./a.
222,5/113/37,5cm

8buc. HFD 520/520

8buc. HFV 520/520

6buc. HFV 520/520
2buc.HFD 520/520

2buc. HFV 520/520
6buc. HFD 520/520

wenge

4buc. HFV 520/520
4buc. HFD 520/520

ATENIE!
Toate corpurile sunt disponibile în două
variante:
- ( în cod) cu polişe din sticlă
- ( în cod) cu polişe din pal
Corpurile sunt disponibile în ambele variante,
exemplul prezentat fiind cel în varianta cu
rafturi din sticlă.

dulap
HREG4FP 12/12

4buc. HFD 520/520

4buc. HFV 520/520

2buc. HFV 520/520
2buc HFD 520/520
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sistemul LENDI

în timpul liber
- camera de zi
alte accesorii pentru amenajarea interiorului sunt prezentate la paginile
119, 177, 247, 281, 323, 373, 391
sistemul RESET pag.56

sistemul MEZO pag.7
cutii din carton 2 buc. dimens.46x32x33cm,
THK-013157

ceaşcă cu farfurioară capacit.0,1l,
porşelan, ecru THK-015219

lampă suspendată mijl.40cm
THK-013414

compară măsuşele
din diferite colecşii şi sisteme!

vază ceramică î.19cm,
THK-010841

din sistemul doors (pag.70-81)
taburet DOORS II
î./l./a.37/80/80cm

vază din sticlă BLUE î.50cm,
THK-014908

set compus din 3 măsuşe, lemn masiv din susan,
culoarea bronzului închis, î./l./a.
46/44/30cm, 39/35/28cm, 30/25/25cm, THK-005951

pernă decorativă dimens.45x45cm,
THK-013904

lampion din sticlă î.9cm,
THK-014258

floare de usturoi î.65cm,
THK-009405

măsuşă, lemn masiv din susan, culoarea bronzului închis,
î./l./a. 40/60/60cm, THK-007314
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toate măsuşele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din colecşia orinoko (pag.308-313)
măsuşă OLAW 70
î./l./L. 50/70/70cm
culoare: arin nigier

din colecşia yoko (pag.332-337)
măsuşă LAW/120
î./l./L. 45/60/120cm
culoare: pin nigier

din colecşia orland (pag.300-307)
măsuşă LAW/100
î./l./L. 52,5/60/105cm
culoare: cireş orlando
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din colecşia orinoko (pag.308-313)
măsuşă OLAW 3S
î./l./L. 50/62/125cm

din colecşia bawaria (pag.314-321)
măsuşă DLAW 120
î./l./L. 54/68/120cm

culoare: arin nigier

culoare: nuc italian

din colecşia stylius (pag.354-361)
măsuşă NLAW
î./l./L. 50,5/60/120cm
culoare: cireş antic

din sistemul indiana (pag.248-255)
măsuşă JLAW 120
î./l./L. 55/60/120cm
culori: stejar sutter, pin antic

din colecşia ontario (pag.338-345)
măsuşă LAW
î./l./L. 50,5/60/120cm
culoare: arşar ontario

din sistemul syriusz (pag.214-223)
măsuşă XLAW/5/12
î./l./L. 46/58/120cm
culoare: arşar strassburg

compară măsuşele
din diferite colecşii şi sisteme

din colecşia n.york (pag.362-367)
măsuşă GLAW 125
î./l./L. 56/65/125cm

din colecşia kent (pag.346-353)

culoare: măr închis

din colecşia kent (pag.346-353)
măsuşă ELAW 130
î./l./L. 51,5/65/130cm
culori: castan, măr

din colecşia sicret (pag.294-299)
măsuşă LAW/70
î./l./L. 50/74,5/74,5cm
culoare: stejar belfort

din sistemul wiktor (pag.242-243)
măsuşă măsuşă
î./l./L. 52,5/60/120cm
culori: măr închis, nuc aosta închis

din sistemul wiktor (pag.242-243)
măsuşă măsuşă cu macara
î./l./L. 60-76/66/132-172cm
culori: măr închis, nuc aosta închis

măsuşă cu macara
(mecanism de ridicare a blatului) “38”BIS
î./l./L. 59,5-75,5/70/130-170cm
culoare: arin gălbui

măsuşă MĂSUĂ MARE “38”
î./l./L. 53,5/60/130cm
culori: arin, nuc

măsuşă cu macara
(mecanism de ridicare a blatului) ELAST 130/170
î./l./L. 60-76/67/134-174cm
culori: castan, măr
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toate măsuşele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din sistemul lendi (pag.46-53)
măsuşă LAW/103
î./l./L. 27,5/63,5/103,5cm
culori: stejar banstead, stejar banstead / iarbă

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
măsuşă VLAW/4/12
î./l./L. 43,5/60/120cm
culori: cireş, cireş / vanilie

măsuşă DREPTUNGHIULARĂ RAMKA
î./l./L. 45/68/110cm
culori: vişin primavera, castan

din sistemul capslock (pag.256-265)
măsuşă CLAW/3/10
î./l./L. 35/60/95,5cm
culori: gri / portocaliu, gri / bej, gri / indigo

86

din sistemul doors (pag.70-81)
măsuşă HLAW 120/38
î./l./L. 38,5/65/120cm
culori: stejar milano, wenge

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
măsuşă VLAWS/4/12
î./l./L. 43,5/60/120cm
culori: cireş, cireş / vanilie

măsuşă PĂTRATĂ RAMKA
î./l./L. 45/68/68cm
culori: vişin primavera, castan

din sistemul capslock (pag.256-265)
măsuşă CLAW/5/9
î./l./L. 45/54/90cm
culori: gri / portocaliu, gri / verde,
gri / bej, gri / indigo

din sistemul doors (pag.70-81)
măsuşă HLAW 120/35
î./l./L. 35,5/65/120cm
culori: stejar milano, wenge

din sistemul elippe (pag.204-213)
măsuşă ELLAW/4/9
î./l./L. 40,5/54/90cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
măsuşă VLAW/4/6
î./l./L. 43,5/60/60cm
culori: cireş, cireş / vanilie

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
măsuşă VLAWS/4/6
î./l./L. 43,5/60/60cm
culori: cireş, cireş / vanilie

măsuşă PĂTRATĂ STICLĂ
î./l./L. 41/68/68cm
culoare: wenge

măsuşă DREPTUNGHIULARĂ STICLĂ
î./l./L. 41/68/110cm
culoare: wenge

măsuşă RUMBI 64/64
î./l./L. 46/64/64cm
culoare: wenge

măsuşă RUMBI 106/64
î./l./L. 46/64/106cm
culoare: wenge

compară măsuşele
din diferite colecşii şi sisteme

din sistemul reset (pag.54-65)
măsuşă ALAW 3/10
î./l./L. 31/100/65cm
culoare: wenge

din sistemul reset (pag.54-65)
măsuşă ALAW 5/6
î./l./L. 50/65/65cm
culoare: wenge

din sistemul reset (pag.54-65)
măsuşă ALAW 5/12
î./l./L. 50/65/120cm
culoare: wenge

din sistemul ringo (pag.90-99)
măsuşă LAW_100
î./l./L. 54/60/100cm
culoare: morioka

din sistemul sorrento (pag.100-105)
măsuşă LAW/5/7
î./l./L. 50/70/70cm
culoare: stejar canterbury

din sistemul sorrento (pag.100-105)
măsuşă LAW/5/12
î./l./L. 50/70/120cm
culoare: stejar canterbury

din sistemul creatio (pag.14-29)
măsuşă LAW/110
î./l./L. 42/60/106,5cm
culoare: wenge

din sistemul creatio (pag.14-29)
măsuşă LAW/110/S
î./l./L. 42/70/106,5cm
culoare: wenge

din sistemul affi (pag.38-45)
măsuşă LAW/140
î./l./L. 49/60/140cm
culoare: wenge

din sistemul mezo (pag.6-13)
măsuşă MĂSUĂ MEZO
î./l./L. 55/65/110cm
culoare: fag tatra

din sistemul clipper (pag.162-167)
măsuşă LAW/100
î./l./L. 57,5/65/100cm
culoare: nuc fineline
opşional - blat în varianta de culoare: stejar legno deschis

din sistemul clipper (pag.162-167)
măsuşă LAW/120-D
î./l./L. 32/64/120cm
culoare: nuc fineline / stejar legno
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toate măsuşele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

măsuşă O/75
î./l./L. 50/75/75cm
culoare: arin gălbui
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măsuşă O/75SZ
î./l./L. 50/75/75cm
culoare: arin gălbui

măsuşă O/92/65
î./l./L. 50/66/92,5cm
culoare: arin gălbui

măsuşă O/92/65SZ
î./l./L. 50/66/92,5cm
culoare: arin gălbui

măsuşă ELIPSA STICLĂ
î./l./L. 57,5/60/110cm
culori: măr închis, arin gălbui, castan

măsuşă ELIPSA
î./l./L. 57,5/60/110cm
culori: măr închis, arin gălbui, castan

măsuşă OSZ/58/68
î./Ø 58/68cm
culori: arin, arin gălbui

măsuşă O/58/68
î./Ø 58/68cm
culori: arin, arin gălbui

măsuşă STADION STICLĂ
î./l./L. 57,5/66/92,5
culori: arin gălbui, măr închis, castan

măsuşă STADION
î./l./L. 57,5/66/92,5cm
culori: arin gălbui, măr închis, castan

măsuşă O/68
î./Ø 57,5/68cm

măsuşă OSZ/68
î./Ø 57,5/68cm
culori: castan, măr închis, arin gălbui

culori: măr închis, arin gălbui, castan

compară măsuşele
din diferite colecşii şi sisteme

măsuşă MĂSUĂ PĂTRATĂ
î./l./L. 48,5/68/68cm
culori: wenge, vişin primavera

măsuşă MĂSUĂ PĂTRATĂ 87
î./l./L. 48,5/87/87cm
culori: wenge, vişin primavera

din sistemul tip top (pag.188-195)
măsuşă TLAW 55/80
î./l./L. 52,5/55/80cm
culori: arşar nida, arin gălbui

din sistemul tip top (pag.188-195)
măsuşă TLAW 55/100
î./l./L. 53/55/100cm
culori: arşar nida, arin gălbui

măsuşă KUBA
î./l./L. 58/66/104-138cm

măsuşă OB/73/110
î./Ø 73,5/110cm
(în limita stocului disponibil)
culoare: arin
* opşional: măsuşă OB/73/120
(în limita stocului disponibil)

culori: castan, măr închis, arin gălbui

măsuşă MĂSUĂ DREPTUNGHIULARĂ
î./l./L. 48,5/68/110cm
culori: wenge, vişin primavera

din sistemul mateo (pag.66-69)
măsuşă LAW/5/7
î./l./L. 50,4/70/70cm
culoare: nuc virginia

din sistemul tip top (pag.188-195)
măsuşă TLAW 60/120
î./l./L. 52,5/60/120cm
culori: arşar nida, arin gălbui

din sistemul brw (pag.226-233)
măsuşă MĂSUĂ 5.5/12
î./l./L. 53/60/120cm
culoare: arin gălbui

din sistemul pop (pag.168-175)
măsuşă KLAW/110/S
î./l./L. 53/60/110cm
culori: fag, arin gălbui

din sistemul pop (pag.168-175)
măsuşă KLAW/S/142
î./l./L. 59-75/71,5/142-182cm
culori: fag, arin gălbui
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sistemul modular ringo
Proiect realizat de: Maja Palczewska

Caracteristic acestui mobilier este contrastul între culoarea închisă morioka, accentuată de textura puternică a lemnului, şi
argintiul lucios al picioarelor şi trăgătorilor rotunzi şi mari. În varianta a doua a sistemului aceste culori se combină cu albul
lucios al fronturilor. 33 de elemente dintre care 19 disponibile în 2 variante de culoare: morioka, morioka / alb lucios.

33 de elemente dintre care 19 în 2 variante de culoare: morioka, morioka / alb lucios

argintiu lucios la picioare şi la trăgătorii rotunzi şi mari
dulap suspendat SFW1K/5//4, polişă POL/5/2, comodă KOM4S/5/8, noptieră (2buc.) KOM2S/5/4

morioka

morioka /alb lucios
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1
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

noptieră
KOM2S/5/4
î./l./a.
42,5/50/39cm

2
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saltea
l./L.
90/200cm

saltea
l./L.
160/200cm

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/90, L21/90

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

pat
LOZ/90
î./l./L.
35,5-66,5/95/204cm

pat
LOZ/160
î./l./L.
35,5-66,5/165/204cm

dulap
SZF3D/15/21
î./l./a.
206,5/150/60cm

dulap
SZF2D2S/8/19
î./l./a.
190,5/80/58cm

1
sistemul modular

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331

ringo
elemente disponibile în două variante
de culoare (restul numai în varianta de
culoare morioka)

măsuşă
LAW_100
î./l./L.
54/60/100cm

masă
STO_140
î./l./L.
76,5/80/140-180cm

scaun
RINGO
î./l./a.
74/47/56cm

morioka

morioka /
alb lucios

dormitor

2
1

comodă (2buc.) KOM6S/7/12, noptieră (2buc.)
KOM2S/5/4, pat LOZ/160, dulap (2buc.) SZF3D/15/21

2

noptieră (2buc.) KOM2S/5/4, pat LOZ/160, comodă
KOM6S/7/12

cameră de zi
1

dulap cu rafturi REG1D/5/19L, vitrină (2buc.)
REG1W/5/19 L/P, polişă (2buc.) POL/5/2, polişă
POL/7/2, dulap (2buc.) SFK1D/5/8 L/P, comodă
KOM4S/7/8, masă STO_140, scaun (3buc.) RINGO,
măsuşă LAW_100

2

dulap SFK1D/5/12 L, polişă POL/5/2, dulap suspendat
(2buc.) SFW1K/10/4, comodă RTV (2buc.) RTV1B/10/5,
măsuşă LAW_100, canapea RINGO
comodă (3buc.) KOM4S/7/8, comodă RTV (2buc.)
RTV1B/10/5
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94

95

1
Compară !
toate birourile pag 282-287

comodă mobilă
KTN2S/5/6
î./l./a.
56/50/47cm

birou
BIU4S/120
î./l./L.
75,5/70/120cm

birou
BIU/120
î./l./L.
75,5/80/120cm

colş birou
LAC/8
î./l./a.
2,2/80/80cm

birou
BIU/160
î./l./L.
75,5/80/160cm

birou

2
1

noptieră KOM2S/5/4, polişă POL/10/2, birou BIU/120,
comodă mobilă KTN2S/5/6, polişă POL/10/2, comodă
(2buc.) KOM4S/5/8

2

birou BIU4S/120

cameră de tineret

96

1
2

polişă POL/10/2, birou BIU4S/120, dulap SZF2D2S/8/19,
noptieră KOM2S/5/4, pat LOZ/90, dulap suspendat
SFW1K/5/4, dulap SFK1D/5/12 P

3

noptieră KOM2S/5/4 cu ornament aplicat „flori”

1
sistemul modular

ringo

set de autocolante pentru camere de tineret:
vizionaţi de asemenea pag.51
tren mic:
D21-TREN_M-BK-1-INN01

tren mare:
D21-TREN_D-BK-1-INN01

flori:
D21-FLORI-BK-1-INN01

elemente disponibile în două variante
de culoare (restul numai în varianta de
culoare morioka)

morioka

2

morioka /
alb lucios

3
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

ringo alte elemente ale sistemului
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate mesele pag.324-327
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

oglindă
LUS/7/5
î./l./a.
70/50/2,1cm

polişă
POL/7/2
î./l./a.
20/70/24cm

polişă
POL/10/2
î./l./a.
20/100/24cm

dulap suspendat
SFW1K/5/4
î./l./a.
36/50/32,5cm

dulap suspendat
SFW1K/7/4
î./l./a.
36/70/32,5cm

dulap suspendat
SFW1K/10/4
î./l./a.
36/100/32,5cm

oglindă
LUS/7/6
î./l./a.
63,5/70/2,1cm

*oglindă (verticală sau
orizontală)

dulap
SFK1D/5/8 L/P
î./l./a.
84/50/39cm

polişă
POL/5/2
î./l./a.
20/50/24cm

comodă
KOM4S/5/8
î./l./a.
84/50/39cm

comodă
KOM4S/7/8
î./l./a.
84/70/39cm

dulap
SFK1D/5/12 L/P
î./l./a.
120/50/39cm

comodă
KOM6S/5/12
î./l./a.
120/50/39cm

comodă
KOM6S/7/12
î./l./a.
120/70/39cm

ALEGE
CULOAREA

TAPIŢERIEI
fotoliu
RINGO
î./l./a.
84/84/92cm

canapea
RINGO 2R
î./l./a.
84/147/92cm
suprafaşă de dormit 122x198

canapea
RINGO 3R
î./l./a.
84/170/92cm
suprafaşă de dormit 145x198

elemente disponibile în două variante
de culoare (restul numai în varianta de
culoare morioka)

morioka

comodă RTV
RTV1S/10/5
î./l./a.
48/100/58cm
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comodă RTV
RTV1B/10/5
î./l./a.
48/100/58cm

măsuşă: pag.93, pat, noptieră: pag.92,
masă, scaun: pag.93, birouri pag.96, dulapuri
pag.92,98, comode RTV: pag.98, fotoliu,
canapele: pag.98

morioka /
alb lucios

rafturi
REG/7/19
î./l./a.
190,5/70/31cm

rafturi
REG/5/19
î./l./a.
190,5/50/31cm

vitrină
REG1W/5/19 L/P
î./l./a.
190,5/50/39cm

dulap cu rafturi
REG1D/5/19 L/P
î./l./a.
190,5/50/39cm

dulap
SZF2D2S/8/19
î./l./a.
190,5/80/58cm

dulap
SZF3D/15/21
î./l./a.
206,5/150/60cm

noptieră KOM2S/5/4, comodă KOM6S/5/12
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sistemul modular sorrento
Producător: BRW sp.z o.o

Sistemul modular SORRENTO se remarcă prin ramele masive şi trăgătorii mari pătraţi. Forma trăgătorilor este subliniată
de marginile argintii strălucitoare. Modulele sunt disponibile in două variante de culoare - 23 de elemente în varianta de
culoare stejar canterbury şi 4 elemente ale căror fronturi sunt disponibile şi în varianta de culoare stejar canterbury/
sambesi zebrano.

23 de elemente în varianta de culoare stejar canterbury şi 4 elemente a căror fronturi sunt disponibile şi în varianta de culoare stejar canterbury / sambesi zebrano

dulap SFK2D/9/10, comodă RTV RTV4S/5/16, rafturi SFW4/10, rafturi SFW4/16

stejar canterbury

stejar canterbury /
sambesi zebrano
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1
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate birourile pag. 282-287
toate scaunele pag. 328-331

comodă mobilă
KOM3S/6/4
î./l./a.
63/44/35,5cm

2
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birou
BIU/8/14
î./l./L.
76/70/140cm

scaun
SORRENTO
î./l./a.
95/45/51cm

comodă RTV
RTV4S/5/16
î./l./a.
51,5/161/60cm

3

măsuşă
LAW/5/7
î./l./L.
50/70/70cm

măsuşă
LAW/5/12
î./l./L.
50/70/120cm

1
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag.380-385

sistemul modular

saltea
l./L.
160/200cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:

sorrento

L16/160, L21/160, L16/2x80

elemente disponibile în două variante
de culoare (restul numai
în varianta de culoare stejar canterbury)

noptieră
KOM2S/4/5
î./l./a.
44,5/49/41,5cm

pat
LOZ/160
î./l./L.
95/171/211cm

birou
1

vitrină (2buc.) REG1W2S/20/6 L, rafturi SFW/4/10,
dulap SFK4D/10/10, birou BIU/8/14, comodă mobilă
KOM3S/6/4, comodă KOM4S/9/10

2

vitrină REG1W2S/20/6 L, dulap SFK4D/10/10, vitrină
REG1W2S/20/6 P, birou BIU/8/14, comodă mobilă
KOM3S/6/4, scaun SORRENTO

3

comodă KOM4S/9/10, comodă RTV RTV4S/5/16, vitrină
REG1W2S/20/6 P, măsuşă LAW/5/7

capătul patului este disponibil şi
în varianta de culoare sambesi
zebrano sau în varianta cu tapişerie

2

dulap
SZF3D2S/21/16
î./l./a.
207/161/63cm

stejar canterbury

stejar canterbury /
sambesi zebrano

A doua variantă de culoare
este disponibilă pentru 4 elemente

patru elemente disponibile
în două variante de culoare: stejar
canterbury şi stejar canterbury /
sambesi zebrano.

dormitor
1

noptieră (2buc.) KOM2S/4/5, pat LOZ/160, dulap
SZF2D2S/20/10

2

noptieră KOM2S/4/5, pat LOZ/160
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

sorrento alte elemente ale sistemului
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate dulapurile pag. 178-185
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

masă
STO/8/14
î./l./L.
76/90/140-180cm

rafturi
SFW/4/10
î./l./a.
42,5/100/33,5cm

scaun
SORRENTO
î./l./a.
95/45/51cm

comodă
KOM4S/9/10
î./l./a.
90/100/41,5cm

dulap
SFK2D/9/10
î./l./a.
90/100/41,5cm

rafturi
SFW/4/16
î./l./a.
42,5/161/33,5cm

comodă
KOM2D4S/9/16
î./l./a.
90/161/41,5cm

oglindă
LUS/8/10
î./l./a.
82/100/9cm

rafturi
REG2S/20/6
î./l./a.
198/62/41,5cm

vitrină pe colş
REG1W1DN/20/6 L/P
î./l./a.
198/62/36,5 - 51,5 cm
spoturi opşional

vitrină
REG1W2S/20/6 L/P
î./l./a.
198/62/41,5cm
spoturi opşional

dulap cu rafturi
REG1D2S/20/6 L/P
î./l./a.
198/62/41,5cm

dulap
SZF2D2S/20/10
î./l./a.
198/100/63cm

dulap
SFK4D/10/10
î./l./a.
102/100/41,5cm

comodă
KOM4S/9/5
î./l./a.
90/55,5/41,5cm

comodă RTV: pag.102, măsuşe: pag.102,
pat, noptieră: pag.103, 104,
masă, scaune: pag.102, 104, birou: pag.102,
dulapuri: pag.104

stejar canterbury

ALEGE

stejar canterbury /
sambesi zebrano

elemente disponibile în două variante
de culoare (restul numai
în varianta de culoare stejar canterbury)

CULOAREA
saltea
l./L.
160/200cm

TAPIŢERIEI

canapea
SORRENTO 3DL
î./l./a.
92/203/98cm
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grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

noptieră
KOM2S/4/5
î./l./a.
44,5/49/41,5cm

pat
LOZ/160
î./l./L.
95/171/211cm

dulap
SZF3D2S/21/16
î./l./a.
207/161/63cm
dulap SZF2D2S/20/10, noptieră KOM2S/4/5, pat LOZ/160
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sistemul modular vis à vis
Proiect realizat de: Maja Palczewska
Producător: BRW sp.z o.o

Elementele asimetrice cu trei înălşimi permit închiderea aranjamentului atât în stânga cât şi în dreapta. Polişele şi dulapurile pentru panou dispun de un sistem de fixare rapidă ce permite o reamenajare uşoară (pag.108-109). Sistemul se distinge
prin oferta bogată de birouri, prin forma simplă şi prin componentele de culoarea aluminiului (picioarele, trăgătorii,
ramele vitrinelor). 94 de elemente în varianta de culoare: cireş, dintre care 49 de elemente şi în varianta de culoare: cireş
/ vanilie.
94 de elemente în varianta de culoare cireş

199,5 cm

122 cm
85,5 cm

aranjamentul se poate realiza prin combinarea celor trei înălşimi

două tipuri de trăgători

49 de elemente disponibile în varianta de culoare cireş / vanilie
panou VPN/20/18, polişă VPPN/1/5, comodă stânga V4S/12/5L, comodă dreapta V4S/12/5P, polişă VPPN/1/8, polişă din sticlă (2buc.) VPSPN/1/8, comodă RTV VRTV/5/8

cireş

cireş / vanilie
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1

comodă RTV
VRTV/5/16P
î./l./a.
48,5/160/55cm

2

108

comodă RTV
VRTV/5/16L
î./l./a.
48,5/160/55cm

comodă RTV
VRTV/5/8
î./l./a.
48,5/80/55cm

3

4
sistemul modular

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89

vis à vis
elemente disponibile în două variante
de culoare (restul numai
în varianta de culoare cireş)

măsuşă
VLAW/4/6
î./l./L.
43,5/60/60cm

măsuşă
VLAWS/4/6
î./l./L.
43,5/60/60cm

măsuşă
VLAW/4/12
î./l./L.
43,5/60/120cm

măsuşă
VLAWS/4/12
î./l./L.
43,5/60/120cm

cameră de zi

Două variante de culoare!

1

noptieră stânga V2S/4/5L, noptieră dreapta V2S/4/5P,
panou VPN/20/18, polişă (2buc.) pentru panou VOPN/4/5,
vitrină suspendată pentru panou VWPN/4/8, polişă pentru
panou VPPN/1/8, comodă dreapta V4S/12/5P, comodă RTV
VRTV/5/8, comodă stânga V4S/12/5L

49 de elemente disponibile în două variante
de culoare, restul numai în varianta de culoare cireş

2

polişă (2buc.) VP/1/8, comodă RTV (varianta cireş)
VRTV/5/16P

3

dulap VD/8/8, polişă (2buc.) VP/1/8, comodă RTV (2buc.)
VRTV/5/8

4

rafturi stânga VD/20/5L, vitrină dreapta VW/20/5P, comodă
rtv VRTV/5/8, dulap suspendat (2buc.) VDZ/4/8,
polişă VP/1/8, comodă stânga V3S/8/5L, comodă dreapta
V3S/8/5P, măsuşă VLAWS/4/6

5

măsuşă VLAWS/4/6

cireş

cireş /
vanilie

5
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1
Compară !
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

noptieră
stânga
V2S/4/5L
î./l./a.
40,5/44/36cm

2

110

noptieră
dreapta
V2S/4/5P
î./l./a.
40,5/44/36cm

* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului
saltea
l./L.
159/199cm

saltea
l./L.
89/199cm

saltea
l./L.
140/199cm

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/90, L21/90

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/140, L21/140, L16/2x70,
L21/2x70

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

pat
VLOZ/90
î./l./L.
35-60,5/97,5/206,5cm

pat
VLOZ/140
î./l./L.
35-60,5/148/206,5cm

pat
VLOZ/160
î./l./L.
35-60,5/166cm/206,5cm

3

1
sistemul modular

Compară !
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331

vis à vis
elemente disponibile în două variante
de culoare (restul numai
în varianta de culoare cireş)

masă
VSTO/7/8
î./l./L.
74/85/85-170cm

fotoliu
VKRF
î./l./a.
85/58/61cm

masă
VSTOS/7/8
î./l./L.
74/85/85-170cm

dormitor
1

polişă (4buc.) VP/1/8, pat VLOZ/140, noptieră stânga
V2S/4/5L, dulap VSU2S/21/18, comodă dreapta
V3S/8/5P, dulap VD/8/8

2

noptieră stânga V2S/4/5L, pat VLOZ/160, noptieră dreapta
V2S/4/5P, dulap VSU/22/25+VSU/22/25-STICLĂ,
scaun VKRM

3

dulap VSU/22/25+VSU/22/25-STICLĂ, scaun VKRM

scaun
VKRM
î./l./a.
96/46/57cm

scaun
VKRT
î./l./a.
89/46/55cm

cireş

cireş /
vanilie

2

sufragerie
1

polişă (2buc.) VP/1/8, rafturi (2buc.) VO2/8/8, dulap
VSU4S/20/15, masă VSTOS/7/8, scaun (2buc.) VKRM

2

masă VSTOS/7/8, scaun (4buc.) VKRM, rafturi stânga
VO/12/5L, dulap V2K2S/12/8
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1

panou
VPN/20/18
î./l.
199,5/180,5cm

panou
VPN/20/10
î./l.
199,5/100,5cm

dulap suspendat
pentru perete
VDZ/4/8
î./l./a.
42,5/80/26cm

polişă
pentru perete
VOZ/4/8
î./l./a.
42,5/80/25,5cm

polişă
pentru perete
VOZ/4/5
î./l./a.
42,5/50/25,5cm

vitrină suspendată
pentru perete
VWZ/4/8
î./l./a.
42,5/80/26cm

polişă
pentru perete
VP/1/8
î./l./a.
80/25,5cm

polişă
pentru perete
VP/1/5
î./l./a.
50/25,5cm

dulap suspendat
pentru panou
VDPN/4/8
î./l./a.
42,5/80/26cm

polişă
pentru panou
VOPN/4/8
î./l./a.
42,5/80/26cm

polişă
pentru panou
VOPN/4/5
î./l./a.
42,5/50/26cm

vitrină suspendată
pentru panou
VWPN/4/8
î./l./a.
42,5/80/26cm

polişă
pentru panou
VPPN/1/8
î./l./a.
80/25,5cm

polişă
pentru panou
VPPN/1/5
î./l./a.
50/25,5cm

polişă din sticlă
pentru panou
VPSPN/1/5
l./a.
50/22cm

cameră de zi

2
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polişă din sticlă
pentru panou
VPSPN/1/8
l./a.
80/22cm

1

vitrină stânga V2WB/20/5L, panou VPN/20/18, polişă
pentru panou VOPN/4/8, vitrină suspendată pentru panou
VWPN/4/8, polişă pentru panou (2buc.) VPPN/1/8, polişă din
sticlă pentru panou VPSPN/1/8, comodă RTV VRTV/5/16L,
vitrină dreapta V2WB/20/5P; scaun VKRT, masă
VSTOS/7/8, scaun VKRM (cireş)

2

dulap stânga V2DB/20/5L, panou VPN/20/18, polişă
pentru panou VOPN/4/8, dulap suspendat pentru panou
VDPN/4/8, polişă pentru panou (2buc.) VPPN/1/8, polişă din
sticlă pentru panou VPSPN/1/8, comodă RTV VRTV/5/16L,
dulap dreapta V2DB/20/5P; scaun VKRT, masă
VSTOS/7/8, scaun VKRM (cireş / vanilie)

1
sistemul modular

Compară !
toate holurile pag. 186-187
oglindă
VL/8/8
î.80/l.80cm

cuier
VH/1/8
î./l.
12/80cm

dulap
cu oglindă
VSUL/20/5
î./l./a.
199,5/54/36cm

hol
1

vitrină stânga VW/20/5L, cuier VKP/20/5, dulap
suspendat VDZ/4/8, cuier VH/1/8,
dulap VK/5/8, oglindă VL/8/8, dulap VK2S/8/8

2

dulap stânga V2DA/20/5L, dulap dreapta VD/8/5P, polişă
pentru perete VOZ/4/5

3

dulap VSUK/20/8, polişă VOZ/4/8, rafturi VO/8/8

cuier
VKP/20/5
î./l./a.
199,5/54/37cm

2

dulap
VK/5/8
î./l./a.
48,5/80/36cm

vis à vis
elemente disponibile în două variante
de culoare (restul numai
în varianta de culoare cireş)

dulap
VK2S/8/8
î./l./a.
85,5/80/36cm

cireş

cireş /
vanilie

3
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1
Compară !
toate birourile pag. 282-287

măsuşă mobilă
VC/4/4
î./l./a.
48/50/40cm

2
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măsuşă mobilă
VC/6/5
î./l./a.
63,5/50/50cm

comodă mobilă
V3S/6/4
î./l./a.
58/37/38,5cm

birou
VBIU/7/12
î./l./L.
75,5/72/120cm

3

colş birou
VLACZ/1/7
î./l./a.
4/72/72cm

birou
VBIU/7/16
î./l./L.
75,5/72/160cm

1
sistemul modular

vis à vis
elemente disponibile în două variante
de culoare (restul numai
în varianta de culoare cireş)

birou
VBIU/7/10
î./l./L.
74/59/100cm

birou
VBIU/7/10K
î./l./L.
75,5/59/100cm

birou
VBIU/7/14
î./l./L.
75,5/67/140cm

cameră de tineret
1

rafturi VO/12/8, polişă VP/1/5, birou VBIU/7/10, dulap de
lenjerie VDK/20/8, polişă VOZ/4/8, dulap V2K2S/12/8, pat
VLOZ/90

2
3

birou VBIU/7/12K

birou
VBIU/7/12K
î./l./L.
75,5/59/120cm

cireş

cireş /
vanilie

2

birou VBIU/7/10

birou
1

rafturi stânga VO/20/5L, rafturi VO/20/8, dulap de lenjerie
VDK/20/8, vitrină stânga V2WA/20/5L, vitrină dreapta
V2WA/20/5P, dulap VD/8/8; birou VBIU/7/16, măsuşă
mobilă VC/4/4, birou VBIU/7/12, comodă mobilă V3S/6/4,
colş birou VLACZ/1/7, birou VBIU/7/16, măsuşă mobilă
VC/6/5

2

vitrină stânga VW/8/5L, dulap VK2S/8/8, vitrină dreapta
VW/8/5P, vitrină VWK/20/8, dulap VD/8/8, rafturi VO/8/8,
dulap VD/8/8, birou VBIU/7/14
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

vis à vis alte elemente ale sistemului
Compară !
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag. 178-185

vitrină stânga
VW/8/5L
î./l./a.
85,5/50/36cm

vitrină stânga
VW/12/5L
î./l./a.
122/50/36cm

vitrină stânga VW/20/5L, rafturi dreapta VO/20/5P

ALEGE

vitrină dreapta
VW/8/5P
î./l./a.
85,5/50/36cm

vitrină dreapta
VW/12/5P
î./l./a.
122/50/36cm

vitrină stânga
V2WA/20/5L
î./l./a.
199,5/50/36cm

vitrină stânga
V2WB/20/5L
î./l./a.
199,5/50/36cm

vitrină dreapta
V2WA/20/5P
î./l./a.
199,5/50/36cm

vitrină dreapta
V2WB/20/5P
î./l./a.
199,5/50/36cm

dulap stânga
V2DA/20/5L
î./l./a.
199,5/50/36cm

dulap stânga
V2DB/20/5L
î./l./a.
199,5/50/36cm

dulap dreapta
V2DA/20/5P
î./l./a.
199,5/50/36cm

dulap dreapta
V2DB/20/5P
î./l./a.
199,5/50/36cm

proiect de mobilier tapişat: ROBERT KOWALCZYK

CULOAREA
•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit
60x190

TAPIŢERIEI
alte canapele
vis à vis
sunt prezentate
la pag. 120-121

taburet
cu ladă
VIS À VIS 55x55
î./l./a.
40/55/55cm

dulap + sticlă
VSU/22/25
î./l./a.
230/241/66cm
+VSU/22/25-STICLĂ
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taburet (fot.)
cu ladă
VIS À VIS 50x70
î./l./a.
40/70/50cm

fotoliu
VIS À VIS
î./l./a.
75/90/86cm

fotoliu extensibil
VIS À VIS 1R
î./l./a.
75/96/86cm

canapea
VIS À VIS 2R
î./l./a.
75/134/86cm

fronturile sertarelor din interiorul dulapului
sunt disponibile numai pe culoarea vanilie
dulap
VSU/22/25
î./l./a.
230/241/66cm
opşional sticlă VSU/22/25-STICLĂ

•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit
97x190

•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit
115x190

canapea fixă
VIS À VIS 2
î./l./a.
75/134/86cm

canapea
VIS À VIS 2,5R
î./l./a.
75/152/86cm

vitrină
VWK/20/8
î./l./a.
199,5/80/36cm

•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit
145x190

canapea fixă
VIS À VIS 2,5
î./l./a.
75/152/86cm

vitrină stânga
VW/20/5L
î./l./a.
199,5/50/36cm

vitrină dreapta
VW/20/5P
î./l./a.
199,5/50/36cm

canapea
VIS À VIS 3R
î./l./a.
75/182/86cm

dulap
VSU2S/21/18
î./l./a.
210/182/62cm

canapea fixă
VIS À VIS 3
î./l./a.
75/182/86cm

polişă
pentru perete
VOZ/4/5
î./l./a.
42,5/50/25,5cm

vitrină suspendată
pentru perete
VWZ/4/8
î./l./a.
42,5/80/26cm

dulap suspendat
pentru perete
VDZ/4/8
î./l./a.
42,5/80/26cm

dulap
VK2S/8/8
î./l./a.
85,5/80/36cm

dulap
VD/8/8
î./l./a.
85,5/80/36cm

dulap stânga
VD/8/5L
î./l./a.
85,5/50/36cm

dulap
V2K2S/12/8
î./l./a.
122/80/36cm

bar
VDK/12/8
î./l./a.
122/80/36cm

dulap stânga
VD/12/5L
î./l./a.
122/50/36cm

dulap dreapta
VD/8/5P
î./l./a.
85,5/50/36cm

dulap dreapta
VD/12/5P
î./l./a.
122/50/36cm

comodă stânga
V3S/8/5L
î./l./a.
85,5/50/36cm

comodă stânga
V4S/12/5L
î./l./a.
122/50/36cm

comodă dreapta
V3S/8/5P
î./l./a.
85,5/50/36cm

comodă dreapta
V4S/12/5P
î./l./a.
122/50/36cm

rafturi stânga
VO/8/5L
î./l./a.
85,5/50/36cm

rafturi stânga
VO/12/5L
î./l./a.
122/50/36cm

polişă
pentru perete
VOZ/4/8
î./l./a.
42,5/80/25,5cm

rafturi dreapta
VO/8/5P
î./l./a.
85,5/50/36cm

rafturi dreapta
VO/12/5P
î./l./a.
122/50/36cm

rafturi
VO/8/8
î./l./a.
85,5/80/36cm

rafturi
VO2/8/8
î./l./a.
85,5/80/36cm

rafturi
VO/12/8
î./l./a.
122/80/36cm

elemente disponibile în două variante
de culoare (restul numai
în varianta de culoare cireş)
comode RTV: pag.108, măsuşe: pag.109, pat,
noptieră: pag.110 , masă, scaune: pag.111,
panouri şi elemente suspendate: pag.112,
elemente pentru hol, oglinzi: pag.113, birouri:
pag.114-115, dulapuri: pag.116-117, taburete,
fotolii, canapele: pag.120-121, 116
cireş

dulap
VSU4S/20/15
î./l./a.
199,5/146/62cm

cireş /
vanilie

dulap
VSUK/20/8
î./l./a.
199,5/80/62cm

rafturi
VO/16/8
î./l./a.
161/80/36cm

dulap de lenjerie
VDK/20/8
î./l./a.
199,5/80/36cm

dulap stânga
VD/20/5L
î./l./a.
199,5/50/36cm

dulap dreapta
VD/20/5P
î./l./a.
199,5/50/36cm

rafturi stânga
VO/20/5L
î./l./a.
199,5/50/36cm

rafturi dreapta
VO/20/5P
î./l./a.
199,5/50/36cm

rafturi
VO/20/8
î./l./a.
199,5/80/36cm

dulap
cu oglindă
VSUL/20/5
î./l./a.
199,5/54/36cm

117

118

sistemul CREATIO

confortul – îl va determina canapeaua
alte accesorii pentru amenajarea interiorului sunt prezentate la paginile
83, 177, 247, 281, 323, 373, 391
sistemul MEZO pag.11

pled din polar dimens.130x160cm,
100% poliester THK-012447

vază din sticlă AMBER, î.50cm,
THK-014910

lampă suspendată, lăş.75cm,
THK-011884

coleçtia SICRET pag.294

oglindă faţetată în ramă dimens..47x77cm,
THK-000453

pled din micro-fibre dimens.130x160 cm,
100% poliester, THK-002312

vază ceramică dimens.12×6×26.5cm
THK-012572

canapea MONACO pag.140

pernă decorativă, dimens.45x45cm cu
fermoar, 100% poliester, THK-013926

vază ceramică, î.25cm,
THK-012556

coleçtia ORLAND pag.302

faşă de masă decorativă mică dimens.
50x150cm,THK-012300
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toate canapelele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte
•dimensiunile exterioare ale mobilierului tapişat pot fi diferite de cele date în catalog cu 3%. Modele disponibile într-o gamă largă de stofe

* model extensibil ocazional

din sistemul doors (pag.70-81)
colşar stânga (fot.) DOORS R II
î./l./a. 85/230/230cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de
dormit, suprafaşă de dormit 118x192

din sistemul doors
(pag.70-81)
taburet DOORS II
î./l./a. 37/80/80cm

din sistemul doors (pag.70-81)
colşar DOORS R I
î./l./a. 85/230/154cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 118x192

din sistemul doors
(pag.70-81)
taburet DOORS III
î./l./a. 37/90/60cm

din sistemul creatio (pag.14-29)
taburet CREATIO mic
î./l./a. 42/74/80cm

din sistemul clipper (pag.162-167)
taburet CLIPPER dreapta
î./l./a. 40/36/73cm
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din sistemul doors
(pag.70-81)
taburet PUFA DŁUGA
î./l./a. 37/160/55cm

din sistemul creatio (pag.14-29)
taburet CREATIO mare
î./l./a. 42/134/80cm

din sistemul clipper (pag.162-167)
canapea CLIPPER dreapta
î./l./a.73/205/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 134x195cm
(dimensiuni fără taburet pufa)

din sistemul doors (pag.70-81)
canapea DOORS 3R
î./l./a. 85/228/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de
dormit, suprafaşă de dormit 127x192

din sistemul doors (pag.70-81)
canapea DOORS 3
î./l./a. 85/228/92cm
•fixă

din sistemul reset (pag.54-65)
fotoliu RE_SET II
î./l./a. 70/96/83cm

din sistemul creatio (pag.14-29)
fotoliu CREATIO
î./l./a. 88/96/95cm

din sistemul doors (pag.70-81)
canapea DOORS 2
î./l./a. 85/154/92cm

din sistemul reset (pag.54-65)
canapea RE_SET 2
î./l./a. 70/158/83cm
•fixă

din sistemul reset (pag.54-65)
canapea RE_SET 2,5
î./l./a. 70/186/83cm
•fixă

din sistemul creatio (pag.14-29)
canapea CREATIO
î./l./a. 88/206/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 138x206

din sistemul clipper (pag.162-167) din sistemul clipper (pag.162-167)
taburet CLIPPER dreapta
colşar CLIPPER cu taburet stânga
î./l./a. 40/36/73cm
î./l./a. 73/248/138cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 121x212cm
(dimensiuni fără taburet)

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
fotoliu VIS À VIS
î./l./a. 75/90/86cm
taburet cu ladă
fotoliu VIS À VIS 1R
î./l./a. 75/96/86cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de
dormit, suprafaşă de dormit 60x190

compară canapelele

ALEGE
CULOAREA

din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI
din sistemul doors (pag.70-81)
modul DOORS 2 stânga, modul DOORS 2 dreapta
(lăşimea totală: 274cm)

din sistemul doors (pag.70-81)
fotoliu DOORS
î./l./a. 85/91/92cm

din sistemul reset (pag.54-65)
canapea RE_SET 3R (fot)
î./l./a. 70/226/91cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de
dormit, suprafaşă de dormit 110x194

din sistemul doors (pag.70-81)
modul DOORS 2 stânga, modul DOORS colş,
modul DOORS 3 dreapta (lăşimea totală: 224x298cm)

din sistemul doors (pag.70-81)
modul - colş DOORS
î./l./a. 85/87/87cm

din sistemul doors (pag.70-81)
modul - stânga DOORS 2
î./l./a. 85/137/92cm
disponibilă şi varianta
pe partea dreaptă

din sistemul reset (pag.54-65)
canapea RE_SET 3
î./l./a. 70/226/83cm
•fixă

din sistemul reset (pag.54-65)
canapea RE_SET 3,5
î./l./a. 70/246/83cm
•fixă

din sistemul reset (pag.54-65)
COMPOZIIE l. 225 x 225cm
RE_SET 2 STÂNGA, RE_SET COL,
RE_SET 2 DREAPTA

din sistemul reset (pag.54-65)
taburet RE_SET I
î./l./a. 36/58/50cm
taburet RE_SET II
î./l./a. 36/64/50cm

din sistemul reset (pag.54-65)
taburet RE_SET III
î./l./a. 36/83/83cm
taburet RE_SET IV
î./l./a. 36/110/50cm

din sistemul doors (pag.70-81)
taburet DOORS I
î./l./a. 37/58/58cm

din sistemul doors (pag.70-81)
modul - stânga DOORS 3
î./l./a. 85/211/92cm
disponibilă şi varianta
pe partea dreaptă

din sistemul reset (pag.54-65)
canapea (fot) RE_SET 4
î./l./a. 70/266/83cm
•fixă

din sistemul reset (pag.54-65)
COMPOZIIE l. 340cm
RE_SET 2,5 STÂNGA,
RE_SET 2,5 DREAPTA

din sistemul reset (pag.54-65)
modul RE_SET COL
î./l./a. 70/83/83cm

din sistemul reset (pag.54-65)
modul RE_SET 2 STÂNGA
î./l./a. 70/142/83cm
disponibilă şi varianta
pe partea dreaptă

din sistemul reset (pag.54-65)
modul RE_SET 2,5 STÂNGA
î./l./a. 70/170/83cm
disponibilă şi varianta
pe partea dreaptă

din sistemul reset (pag.54-65)
modul RE_SET 3 STÂNGA
î./l./a. 70/210/83cm
disponibilă şi varianta
pe partea dreaptă

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
colşar stânga bicolor VIS À VIS
î./l./a. 75/236/160cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 118x198

din sistemul vis à vis
(pag.106-117)
taburet cu ladă
VIS À VIS 55x55
î./l./a. 40/55/55cm
taburet cu ladă
VIS À VIS 50x70
î./l./a. 40/70/50cm

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
canapea VIS À VIS 2R
î./l./a. 75/134/86cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de
dormit, suprafaşă de dormit
97x190
canapea VIS À VIS 2
î./l./a. 75/134/86cm
•fixă

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
canapea VIS À VIS 2,5R
î./l./a. 75/152/86cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de
dormit, suprafaşă de dormit
115x190
canapea VIS À VIS 2,5
î./l./a. 75/152/86cm
•fixă

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
canapea (fot.) VIS À VIS 3R
î./l./a. 75/182/86cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de
dormit, suprafaşă de dormit
145x190
canapea VIS À VIS 3
î./l./a. 75/182/86cm
•fixă

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
colşar dreapta monocolor VIS À VIS
î./l./a. 75/236/160cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit
118x198

121

122

sistemul LENDI

compară canapelele

ALEGE
CULOAREA

din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI

din sistemul lendi (pag.46-53)
canapea LENDI 2R
î./l./a. 86/142/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 110x190
*model nou, dimensiunile pot fi modificate,
adresaţi-vă vânzătorului pentru detalii

din sistemul ringo (pag.90-99)
fotoliu RINGO
î./l./a. 84/84/92cm

din sistemul tip top (pag.188-195)
taburet TIP-TOP
î./l./a. 38/55/38cm

din sistemul ringo (pag.90-99)
canapea RINGO 2R
î./l./a. 84/147/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
122x198

din sistemul ringo (pag.90-99)
canapea RINGO 3R
î./l./a. 84/170/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
145x198

din sistemul elippe (pag.204-213)
fotoliu ELIPPE
î./l./a. 70/80/83cm

din sistemul elippe (pag.204-213)
canapea ELIPPE
î./l./a. 70/212/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 130x190

din sistemul largo (pag.144-155)
fotoliu LARGO
î./l./a. 85/97/88cm

din sistemul largo (pag.144-155)
canapea LARGO
î./l./a. 85/226/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 115x190

din sistemul ringo (pag.90-99)
fotoliu RINGO BIS ES
î./l./a. 80/78/80cm

din sistemul ringo (pag.90-99)
canapea RINGO BIS 3DL
î./l./a. 90/214/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 142x197

din sistemul ringo (pag.90-99)
colşar RINGO BIS 3DL.REC varianta pe partea dreaptă
î./l./a. 85/238/159cm
suprafaşă de dormit 121x198
disponibilă şi varianta pe partea stângă RINGO BIS REC.3DL
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit, suprafaşă de dormit

din sistemul tip top (pag.188-195)
fotoliu TIP-TOP
î./l./a. 65/76/75cm

din sistemul tip top (pag.188-195)
canapea TIP-TOP 2R
î./l./a. 65/144/84cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 116x187

din sistemul tip top (pag.188-195)
canapea TIP-TOP 3R
î./l./a. 65/218/84cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 120x190
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toate canapelele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte
•dimensiunile exterioare ale mobilierului tapişat pot fi diferite de cele date în catalog cu 3%. Modele disponibile într-o gamă largă de stofe

fotoliu TOP SECRET
î./l./a. 96/97/89cm

canapea TOP SECRET 2R
î./l./a. 96/175/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
120x190

canapea TOP SECRET 2P
î./l./a. 96/157/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, fixă

din sistemul capslock (pag.256-265) din sistemul capslock (pag.256-265)
fotoliu CAPSLOCK PLUS NB
canapea CAPSLOCK PLUS 2NB
î./l./a. 78/62/95cm
î./l./a. 78/122/95cm

canapea TOP SECRET
î./l./a. 96/227/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
122x191

modul colş TOP SECRET
î./l./a. 96/95/95cm

din sistemul capslock (pag.256-265)
canapea CAPSLOCK PLUS 3NB
î./l./a. 78/182/95cm

modul TOP SECRET 1NB stânga
î./l./a. 96/77/89cm
•fixă

din sistemul capslock (pag.256-265)
canapea CAPSLOCK PLUS 2RK
î./l./a.73/140/80cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
80x185

taburet SEVEN III
î./l./a. 39/83/50cm

taburet SEVEN I
î./l./a. 39/58/50cm

fotoliu SEVEN
î./l./a. 81/92/87cm

canapea SEVEN 2
î./l./a. 81/160/87cm
•fixă

canapea SEVEN 2,5
î./l./a. 81/188/87cm
•fixă

taburet SEVEN II
î./l./a. 39/64/50cm

din sistemul indiana (pag.248-255)
taburet fără blat
î./l./a. 39/91/85cm
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canapea SEVEN 3
î./l./a. 81/226/87cm
•fixă

canapea SEVEN 3,5
î./l./a. 81/246/87cm
•fixă

canapea SEVEN 3R (fot)
î./l./a. 81/226/93cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
105x190

din sistemul indiana (pag.248-255)
taburet cu blat
î./l./a 39/91/85cm

din sistemul indiana (pag.248-255)
fotoliu INDIANA
î./l./a 71/81/87cm

din sistemul indiana (pag.248-255) din sistemul indiana (pag.248-255)
taburet fără blat
canapea INDIANA
î./l./a. 39/42/90cm
wys./szer./gł. 71/190/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
134x190

din sistemul indiana
(pag.248-255)
taburet cu blat
î./l./a 39/42/90cm

compară canapelele

ALEGE
CULOAREA

din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI

modul TOP SECRET 2P dreapta
î./l./a. 96/140/89cm
•fixă, cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit

din sistemul capslock (pag.256-265)
fotoliu CAPSLOCK
î./l./a. 64/82/86cm

modul TOP SECRET 2R stânga
î./l./a. 96/156/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 120x190

din sistemul indiana (pag.248-255)
pat JLOZ 80/160
î./l./L. 60,5/79-154/202,5cm
•opşional perne pentru pat (3buc.) saltea pliată + 2 cotiere
L./l. 195/75-150cm
pat extensibil cu ladă pentru lenjerie

din sistemul capslock
k (pag.256-265)
canapea CAPSLOCK 2R
î./l./a. 64/143/86cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormitt 120x187

canapea SEVEN 4
î./l./a. 81/266/87cm
•fixă

din sistemul indiana (pag.248-255)
colşar dreapta mic INDIANA
î./l./a. 68/223/136cm
*dimensiunile colşarului cu tabureşi din material 68/265/178cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x205

din sistemul sevilla (pag.272-273)
pat 80_160
î./l./L. 60,5/79-154/202,5cm
•opşional perne pentru pat (3buc.) saltea pliată + 2 pernuşe
L./l. 195/75-150cm
pat extensibil cu ladă pentru lenjerie

fotoliu BRUNO ES
î./l./a. 83/75/86cm

canapea BRUNO 3DL
î./l./a. 93/204/102cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 155x198

canapea BRUNO LUX 3DL
î./l./a. 91/205/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 149x198

din sistemul indiana (pag.248-255)
colşar dreapta mare INDIANA
î./l./a. 68/280/166cm
*dimensiunile colşarului cu tabureşi din material 68/322/208cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x263
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toate canapelele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte
•dimensiunile exterioare ale mobilierului tapişat pot fi diferite de cele date în catalog cu 3%. Modele disponibile într-o gamă largă de stofe

taburet LINEA I
î./l./a. 41/58/50cm

fotoliu LINEA
î./l./a. 81/91/85cm

canapea (fot) LINEA 2
î./l./a. 81/155/85cm
•fixă

fotoliu BINGO ES
î./l./a. 77/102/94cm

canapea BINGO 2
î./l./a. 77/184/94cm

taburet LINEA II
î./l./a. 41/64/50cm

taburet BINGO H
î./l./a. 43/86/86cm
taburet BINGO HBK
î./l./a. 43/86/86cm
• cu ladă

taburet DON HBK
î./l./a. 43/56/56cm
• cu ladă

taburet RIVA HBK
î./l./a. 46/61/61cm
• cu ladă
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fotoliu 1 FOR YOU ES LEMN
î./l./a. 75/74/80cm
fotoliu 1 FOR YOU ES CROM
î./l./a. 75/74/80cm

fotoliu RIVA ES
î./l./a. 67(76)/98/86cm

canapea DON 3DL
î./l./a. 95/205/103cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
160X200

canapea LINEA 2,5
î./l./a. 81/185/85cm
•fixă

canapea (fot) LINEA 3R
î./l./a. 81/226/91cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
98x190

canapea LINEA 3
î./l./a. 81/226/85cm
•fixă

canapea BINGO 3
canapea BINGO 2FBK
î./l./a. 77/225/94cm
î./l./a. 83/184/94cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140X212

colşar DON 3DL.REC
canapea DON LUX 3DL
î./l./a. 90/214/161cm
î./l./a. 91/209/100cm
•suprafaşă de dormit 136X197
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 143X197

canapea RIVA 2FBK
î./l./a. 74(83)/181/97cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140X210

disponibilă şi varianta:
colşar DON REC.3DL
î./l./a. 90/214/161cm
•suprafaşă de dormit 136X197

canapea RIVA LUX 3DL
î./l./a. 73(83)/238/101cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140/196

compară canapelele

ALEGE
CULOAREA

din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI

canapea LINEA 3,5
î./l./a. 81/245/85cm
•fixă

colşar BINGO 2F.RECBK
î./l./a.77/247/179cm
•suprafaşă de dormit 141X201

fotoliu IWA ES
î./l./a. 88/104/84cm

colşar RIVA 2F.RECBK
î./l./a. 81/245/160cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 138X208

taburet BIGGER
î./l./a. 43/90/90cm

colşar BINGO RECBK.2F
î./l./a. 77/247/179cm
•suprafaşă de dormit 141X201

taburet YOUNG
î./l./a. 40/66/66cm

canapea IWA LUX 3DL
î./l./a. 86/199/98cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 144x194

disponibilă şi varianta:
RIVA RECBK.2F

fotoliul BIGGER
î./l./a. 85/98/89cm

fotoliu YOUNG
î./l./a. 88/66/76cm

fotoliu MARTIN ES
î./l./a. 80/97/87cm

fotoliu DIUNA
î./l./a.75/84/92cm

canapea BIGGER
î./l./a. 85/201/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 135x201

canapea YOUNG
î./l./a. 88/200/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 115x190

canapea MARTIN 2FBK
î./l./a. 80/167/87cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 122x200

canapea DIUNA
î./l./a.70/216/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 134x190
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toate canapelele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte
•dimensiunile exterioare ale mobilierului tapişat pot fi diferite de cele date în catalog cu 3%. Modele disponibile într-o gamă largă de stofe

taburet ROMANTICA HBK
î./l./a. 45/64/64cm
• cu ladă

taburet DREPTUNGHIULAR
î./l./a. 38/41/32cm

taburet ANTONIO HBK
î./l./a. 44/54/54cm
•taburet din material
cu recipient

fotoliu ROMANTICA ES
î./l./a. 91/94/90cm

taburet ROTUND
î./l./a. 38/41/41cm

fotoliu ANTONIO ES
î./l./a. 85/98/87cm

canapea ROMANTICA 2FBK
î./l./a. 87/185/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 127x200

fotoliu (fot) BARTOSZ
î./l./a. 85/77/85cm
fotoliu BARTOSZ CU LEMN
î./l./a. 85/77/85cm

canapea (fot) BARTOSZ CU LEMN
î./l./a. 90/190/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x190

canapea ANTONIO 2FBK canapea ANTONIO 3FBK
î./l./a. 86/163/95cm
î./l./a. 86/183/95cm
•suprafaşă de dormit 119X206 •suprafaşă de dormit 138X206

canapea ROMANTICA LUX 3DL
î./l./a. 92/248/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 141x195

canapea (fot) BARTOSZ
î./l./a. 90/190/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
120x190

canapea BARTOSZ 200
î./l./a. 90/200/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
120x200

canapea ANTONIO 3DL
î./l./a. 85/212/93cm
•suprafaşă de dormit 145X200

canapeaa ANTONIO 3K
î./l./a. 89/237/100cm
•suprafaşă de dormit 125X195

canapea SOLANO 3
î./l./a. 68(81)/217/93cm
taburet SOLANO HBK
î./l./a. 43/64/64cm
• cu ladă
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fotoliu SOLANO ES
î./l./a. 62(76)/90/85cm

canapea SOLANO 2FBK
î./l./a. 68(81)/185/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
140X209

canapea SOLANO 2
î./l./a. 68(81)/186/93cm

canapea SOLANO LUX 3DL
î./l./a. 75(82)/240/101cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
142X196

canapea SOLANO 3K
î./l./a. 72(78)/226/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
115X185

compară canapelele

ALEGE
CULOAREA

din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI

disponibilă şi varianta:
ROMANTICA REC 3DL
colşar ROMANTICA 3DL.REC
î./l./a. 92/257/160cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 130x205

taburet oblic VIP II
î./l./a. 42/60/50cm

colşar ANTONIO 2F.RECBK
î./l./a. 86/226/173cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
140X194

taburet dreptunghiular VIP I
î./l./a. 42/39/85cm

colşar MONTE CARLO 2F.RECBK
î./l./a. 85/240/168cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 130X200

fotoliu VIP
î./l./a. 96/97/89cm

disponibilă şi varianta:
colşar ANTONIO RECBK.2F
taburet SILVER HBK
î./l./a. 86/226/173cm
î./l./a. 43/56/56cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
• cu ladă
de dormit, suprafaşă de dormit 140X194

colşar SOLANO 2F.RECBK / RECBK.2F
î./l./a. 81/252/183cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 123X193

disponibilă şi varianta:
colşar SOLANO M3 RECBK.2F / 2F.RECBK
î./l./a. 81/237/167cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 123X192
colşar SOLANO 3DL.REC / REC.3DL
î./l./a. 84/242/166cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 115X198

canapea VIP 2R
î./l./a. 96/175/89cm
•funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 120x190

fotoliu SILVER ESKS
î./l./a. 117/104/93cm

taburet MONTE CARLO HBK
î./l./a. 42/82/82cm

disponibilă şi varianta:
MONTE CARLO RECBK.2F

fotoliu MONTE CARLO ES
î./l./a. 83/92/84cm

canapea VIP 3P
î./l./a. 96/217/89cm
•suprafaşă de dormit

colşar SILVER 3FKS.EF.2SKKS
î./l./a. 113/270/224cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 118x200

disponibilă şi varianta:
colşar SILVER 2SKKS.EF.3FKS
î./l./a. 113/270/224cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 118x200

canapea MONTE CARLO LUX 3DL
î./l./a. 89/233/105cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140x194
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toate canapelele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte
•dimensiunile exterioare ale mobilierului tapişat pot fi diferite de cele date în catalog cu 3%. Modele disponibile într-o gamă largă de stofe

canapea MARIA 3DL
î./l./a. 87/203/98cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 144x194

canapea KILT 3DL
î./l./a. 90/208/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
145x187

canapea ARIANE 3DL
î./l./a. 86/217/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 144x198

canapea MAK 3DL
î./l./a. 88/200/94cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 142x194

canapea ALAN 3DL
î./l./a. 93/246/94cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 141x198

canapea ACANTO LUX 3DL
î./l./a. 98/203/99cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă
de dormit144x195

canapea ACANTO 3DL
î./l./a. 98/201/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
154x200

canapea TABU
î./l./a. 83/220/103cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 190x145
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disponibilă şi varianta:
canapea KILT LUX 3DL
î./l./a. 86/207/94cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
142x198

canapea CARRY 3DL
î./l./a. 98/207/98cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 153x197

canapea BELLA
î./l./a. 80/191/79cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
127x191

canapea BELLA BONELL
î./l./a. 83/191/82cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
127x191

canapea CARINA BIS
î./l./a. 90/197/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 147x197

canapea BELLA BIS
î./l./a. 82/191/79cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 127x191

canapea CARINA BONELL
î./l./a. 88/197/93cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
147x197

canapea CARINA
î./l./a. 87/197/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
147x197

compară canapelele
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canapea LIDA 3DL
î./l./a. 90/208/98cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 145x200

disponibilă şi varianta:
canapea RANDA 3DL
î./l./a. 90/210/97cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
143x190

canapea JULIA 3DL
î./l./a.. 90/205/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 148x198

canapea FERRY 3DL
î./l./a. 87/215/106cm
•suprafaşă de dormit 143x193

canapea FUTURA
î./l./a. 72/198/88cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 137x197

canapea LENA 3DL
î./l./a. 84/206/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 143x199

canapea TEN 3DL
î./l./a. 93/202/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140x190

canapea ZOOM LUX 3DL
î./l./a. 93/214/101cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit142x195

canapea FREDO 3DL
î./l./a. 87/204/98cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit144x200

canapea BIT 3DL
î./l./a. 90/203/97cm

canapea DINO 3DL
î./l./a. 90/200/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
143x197

canapea ELENA 3DL
î./l./a. 90/201/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
158x190

canapea RANDA LUX 3DL
î./l./a. 90/210/97cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
140x190

•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
144x195
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toate canapelele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte
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canapea RAVENNA 3DL
î./l./a. 90/208/98cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 150x200

canapea LEA 3DL
î./l./a. 88/209/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 145x198

canapea TAMAS
î./l./a. 93/198/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 123x195

canapea WITTEN 3DL
î./l./a. 95/202/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 155x195

canapea ROBERTO LUX 3DL
î./l./a. 90/214/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
136x196

canapea ROBERTO 3DL
î./l./a. 85/211/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
143x198

canapea (fot) CLIC-CLAC CU LEMN
î./l./a. 105/205/90-110cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 130x205

canapea LANO LUX 3DL
î./l./a. 87/217/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
144x197

canapea LANO 3DL
î./l./a. 90/215/99cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
146x199

canapea ALICE LUX 3DL
î./l./a. 88/210/98cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 148x199

canapea CLIC-CLAC BURETE
î./l./a. 105/205/90-110cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 130x205
canapea CLIC-CLAC BONELL
î./l./a. 105/205/90-110cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 130x205

canapea BUTTERFLY 3K
î./l./a. 94/202/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 115x185
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canapea EMMA 3DL
î./l./a. 85/207/101cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 148x192

canapea ULLA 3DL
î./l./a. 88/202/94cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 142x194

compară canapelele

ALEGE
CULOAREA

din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI

canapea KAJA 3DL
î./l./a. 90/223/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 155x197

canapea MAJA LBKP
î./l./a. 73/149/80cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
75x189

canapea MARS
î./l./a. 90/186/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 119x186

canapea LORD 3DL
î./l./a. 91/206/96cm
• suprafaşă de dormit
141x198

canapea APOLLO DS CHROM
î./l./a. 95/192/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x190

canapea ŁÓDKA
î./l./a. 95/200/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 126x200

canapea MAJA LBKL
î./l./a. 73/149/80cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
75x189

canapea APOLLO DS
î./l./a. 90/192/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
120x190

canapea MINI
î./l./a. 78/192/82cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
95/190

canapea MINI 200
î./l./a. 78/200/82cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
95x200

canapea CARMEN 2FBK
î./l./a. 83/167/97cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x200

canapea BERNI 1FBK
î./l./a. 77/86/76cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
78x182

taburet NICOLA H
î./l./a. 40/102/102cm

canapea ANCONA 3DL
î./l./a. 93/206/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 151x198

canapea BARTOSZ MINI
î./l./a. 85/175/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 115x175

canapea ZORA LUX 3DL
î./l./a. 95/210/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 144x197
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canapea VERDIS 3DL
î./l./a. 83/201/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 156x198

canapea WITT 3DL
î./l./a. 90/198/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 152x194

canapea IBIZA
î./l./a. 80/190/93cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 132x190

canapea HUGO
î./l./a. 78/130/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x187

canapea RAG TIME
î./l./a. 79/153/85cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x190

canapea TRAPEZ
î./l./a. 80/165/85cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x190

canapea IZA FBK
î./l./a. 92/191/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 121x191

canapea DE-LUX
î./l./a. 69/196/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140x196

canapea BARI 3K
î./l./a. 99/201/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 107x195

canapea LAURA
î./l./a. 90/200/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 145x196

canapea BEST 3DL
î./l./a. 88/201/93cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 142x198

canapea KWADRAT
î./l./a. 80/150/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x190
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din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI

canapea BARTEK 3DL
î./l./a. 87/201/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 143x196

canapea BASS 3DL
î./l./a. 86/198/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140x196

canapea GABOR LUX 3DL
î./l./a. 88/204/99cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 143x196

canapea BOSS 3DL
î./l./a. 86/198/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140x196

canapea BRENDA 2FBK
î./l./a. 83/174/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 123x198

canapea CARRYS 3DL
î./l./a. 92/206/100cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 155x200

canapea IDA
î./l./a. 84/115/104cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 107x195

canapea FLOWER 3DL
î./l./a. 87/209/98cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 143x196

canapea IMPET 3DL
î./l./a. 90/200/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 142x193

canapea BUFFY 3K
î./l./a. 94/202/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 115x187

canapea MOBIS LUX 3DL
î./l./a. 94/243/103cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 138x195

canapea NICOLA LUX 3DL
î./l./a. 89/231/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 137x195
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din colecşia stylius (pag.354-361)
fotoliu STYLIUS
î./l./a. 87/84/85cm

din colecşia stylius (pag.354-361)
canapea STYLIUS 2R
î./l./a. 87/151/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
115x190

din colecşia stylius (pag.354-361)
canapea STYLIUS 2P
î./l./a. 87/151/90cm
•cu ladă pentru lenjerie

din colecşia stylius (pag.354-361)
canapea STYLIUS 3R
î./l./a. 87/181/90cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 145x190

din colecşia orland (pag.300-307) din colecşia orland (pag.300-307)
taburet ORLAND EMI HBK
fotoliu ORLAND EMI ES
î./l./a. 46/54/54cm
î./l./a. 80/74/81cm
• cu ladă

din colecşia orland (pag.300-307)
fotoliu ORLAND
î./l./a. 105/105/87cm

din colecşia orland (pag.300-307)
canapea ORLAND 2P (fot.)
î./l./a.105/158/87cm
•cu ladă de lenjerie,
fără funcşia de dormit

din colecşia orinoko (pag.308-313) din colecşia orinoko (pag.308-313)
taburet ORINOKO
fotoliu ORINOKO
î./l./a. 43/88/88cm
î./l./a. 76/96/88cm
• cu ladă
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din colecşia orland (pag.300-307)
canapea ORLAND 3R
î./l./a.105/184/87cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x190

din colecşia orinoko (pag.308-313)
canapea ORINOKO
î./l./a. 76/201/91cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
134x201

din colecşia yoko (pag.332-337)
fotoliu YOKO
î./l./a.108/91/89cm

din colecşia orland (pag.300-307) din colecşia orland (pag.300-307)
canapea ORLAND EMI 2FBK canapea (fot) ORLAND EMI 3FBK
î./l./a. 86/176/96cm
î./l./a. 86/154/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit de dormit, suprafaşă de dormit
140x193
120x193

din colecşia yoko (pag.332-337)
canapea YOKO 2R (fot.)
î./l./a.108/146/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
115x190

din colecşia orinoko (pag.308-313)
şezlong ORINOKO PRAWY
î./l./a. 76/203/88cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 77x188

din colecşia yoko (pag.332-337)
canapea YOKO 3R
î./l./a. 108/171/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
140x190

compară canapelele

ALEGE
CULOAREA

din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI

din colecşia kent (pag.346-353)
fotoliu KENT
î./l./a. 84/94/87cm

din colecşia kent (pag.346-353)
canapea KENT 2R
î./l./a. 84/158/87cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
115x190

din colecşia kent (pag.346-353)
canapea KENT 2
î./l./a. 84/158/87cm
•fixă

din colecşia orland (pag.300-307)
canapea ORLAND EMI LUX 3DL
î./l./a. 94/234/98cm
două perne decorative
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 147x198

din colecşia orland (pag.300-307)
canapea ORLAND EMI 3K
î./l./a. 96/226/97cm
două perne decorative
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de
dormit, suprafaşă de dormit 125x194

din colecşia sicret (pag.294-299)
canapea SICRET LUX 3DL
î./l./a. 92/242/94cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 148x194

din sistemul brw (pag.226-233)
fotoliu BRW
î./l./a. 88/104/93cm

din sistemul brw (pag.226-233)
canapea BRW 2R
î./l./a. 88/164/93cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
115x192

din colecşia kent (pag.346-353)
canapea KENT 3R
î./l./a. 84/190/87cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
145x190

din colecşia kent (pag.346-353)
canapea KENT 3
î./l./a. 84/190/87cm
•fixă

din colecşia orland (pag.300-307)
colşar dreapta ORLAND EMI 2F.RECBK
î./l./a. 86/250/178cm
variantă pe partea stângă şi
•cu ladă de lenjerie
pe partea dreaptă RECBK.2F
şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 123x200

din colecşia sorrento (pag.100-105)
canapea SORRENTO 3DL
î./l./a. 87/204/102cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
149x199

din sistemul brw (pag.226-233)
canapea BRW 2
î./l./a. 88/164/93cm
•fixă

din sistemul brw (pag.226-233)
canapea BRW 3R
î./l./a. 88/194/93cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
145x192

din sistemul brw (pag.226-233)
canapea BRW 3
î./l./a. 88/194/93cm
•fixă
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toate canapelele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte
•dimensiunile exterioare ale mobilierului tapişat pot fi diferite de cele date în catalog cu 3%. Modele disponibile într-o gamă largă de stofe

din colecşia yoko (pag.332-337)
taburet YOKO ELODI HBK
î./l./a. 48/55/55cm
• cu ladă

138

din colecşia yoko (pag.332-337)
fotoliu YOKO ELODI ES
î./l./a. 86/85/86cm

din colecşia yoko (pag.332-337)
canapea YOKO ELODI 2FBK
î./l./a. 87/163/94cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x206

ALEGE
CULOAREA

compară canapelele
din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI

din colecşia yoko (pag.332-337)
canapea YOKO ELODI 3K
î./l./a. 93/236/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
120x192

din colecşia yoko (pag.332-337)
canapea YOKO ELODI LUX 3DL (fot)
î./l./a. 94/240/92cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 146x195

din colecşia yoko (pag.332-337)
colşar dreapta YOKO ELODI 2F.RECBK
î./l./a. 91/238/173cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140x194

variantă pe partea stângă şi pe
partea dreaptă RECBK.2F
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toate canapelele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte
•dimensiunile exterioare ale mobilierului tapişat pot fi diferite de cele date în catalog cu 3%. Modele disponibile într-o gamă largă de stofe

fotoliu CLASSIC
î./l./a. 89/101/95cm

canapea CLASSIC 2R
î./l./a. 89/173/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 117x190

colşar dreapta CLASSIC
î./l./a. 90/250/175cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 130x195

taburet MONACO HBK
î./l./a. 43/63/63cm
• cu ladă

fotoliu NORDI
î./l./a. 106/70/80cm

taburet HBK
î./l./a. 43/54/54cm
• cu ladă

fotoliu PANTRY BIS ES
î./l./a. 87/85/83cm
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fotoliu ILKA ES
î./l./a. 88/107/89cm

canapea PANTRY 2FBK
î./l./a. 92/168/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit130x195

canapea ILKA 2FBK
î./l./a. 88/168/107cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x195

colşar PANTRY M3 2F.RECBK
î./l./a. 92/228/172cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 118x202

fotoliu MILKA ES
î./l./a. 90/102/88cm

canapea MONACO 2
î./l./a. 83/167/100cm

canapea MONACO 2FBK
î./l./a. 84/180/103cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
140x209

canapea ILKA 3K
î./l./a. 88/203/94cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x200

variantă:
colşar PANTRY M3 RECBK.2F
î./l./a. 92/228/172cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 118x202
colşar PANTRY 2F.RECBK
şi PANTRY RECBK.2F
î./l./a. 92/245/188cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 118x202

compară canapelele

ALEGE
CULOAREA

din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI

canapea MILKA 2FBK
î./l./a. 90/167/106cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 118X202

canapea MILKA 3
î./l./a. 90/202/88cm

fotoliu MONACO ES
î./l./a. 82/91/86cm

canapea MONACO 3
î./l./a. 83/196/100cm

colşar ILKA M3 2F.RECBK
î./l./a. 88/238/170cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x204

disponibil şi:
colşar ILKA M3 RECBK.2F

fotoliu LAGUNA ES
î./l./a. 96/112/94cm

canapea LAGUNA 2FBK
î./l./a. 91/188/105cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 118x193

colşar MILKA 2F.RECBK
î./l./a.. 90/236/168cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 122x202

canapea MONACO LUX 3DL
î./l./a. 89/232/102cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 138x195

colşar MONACO 2F.RECBK
î./l./a. 84/241/170cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 130x203

colşar LAGUNA 2F.E.RECBK
î./l./a. 96/274/226cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 113x194

variantă pe partea stângă şi pe
partea dreaptă RECBK.2F

variantă pe partea stângă şi pe
partea dreaptă RECBK.2F

variantă pe partea stângă şi pe
partea dreaptă RECBK.E.2F
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toate canapelele colecşiilor şi sistemelor sunt prezentate în paginile dedicate sistemelor din care fac parte
•dimensiunile exterioare ale mobilierului tapişat pot fi diferite de cele date în catalog cu 3%. Modele disponibile într-o gamă largă de stofe

colşar FRED 3DL.REC
î./l./a. 88/248/157cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 127x203

variantă pe partea stângă şi
pe partea dreaptă REC.3DL

colşar DELFIN
î./l./a. 72/192/137*(75)cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 135x190
*cu taburet

colşar FROG 2.E.1,5
î./l./a. 75/280/244cm

disponibil de asemenea colşarul
de stânga 1,5.E.2

colşar QUATRO de stânga
î./l./a. 91/250/149cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 132x205
•disponibil de asemenea colşarul de stânga
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colşar GUNNAR 3DL.REC
î./l./a. 64/272/227cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 120x219

colşar KWADRAT
î./l./a. 83/236/172cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 130x210

disponibil de asemenea:
taburet FROG H
î./l./a. 42/116/70cm

colşar DOMINIK de dreapta
î./l./a. 88/233/145cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 130x200
variantă pe partea stângă şi pe partea
dreaptă

variantă pe partea stângă şi
pe partea dreaptă REC.3DL

colşar SURIA
î./l./a. 76/225/144cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140x205

colşar MAJA 3DL.REC
î./l./a. 73/200/121cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 108x190

colşar BELLA de dreapta
î./l./a. 87/213/122cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 112x213
variantă pe partea stângă şi pe partea dreaptă

compară canapelele

ALEGE
CULOAREA

din diferite colecşii şi sisteme

TAPIŢERIEI

colşar KENA 2F.RECBK
î./l./a. 90/230/152cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 145x205

fotoliu KIWI ROTUND
î./l./a. 96/65/74cm

variantă pe partea stângă şi pe
partea dreaptă RECBK.2F

fotoliu KIWI IRYS
î./l./a. 99/65/76cm

fotoliu KIWI DREPTUNGHI
î./l./a. 100/65/72cm

colşar PIA 3DL.RECBK
î./l./a. 82/200/152cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 115x194

fotoliu 1 FOR YOU ES
î./l./a. 74/75/80cm

fotoliu NORDI ES
î./l./a. 106/70/80cm

fotoliu FINKA ES
î./l./a. 105/65/70cm

variantă pe partea stângă şi pe
partea dreaptă RECBK.3DL

fotoliu POINT ES
î./l./a. 77/74/63cm

taburet KUBIK H
î./l./a. 42/44/44cm

fotoliu BAMBINO ES
î./l./a. 64/56/61cm
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sistemul modular largo
Producător: Blek Meble sp.z o.o

Un singur sistem - opt stiluri diferite. Acelaşi mobilier îşi schimbă caracterul în funcţie de tipul frontului
utilizat.Toate cele opt versiuni se caracterizează printr-un cadru gros concav, care înconjoară frontul în stilul
ales. Culorile de bază, în care se prezintă corpurile tuturor celor 32 de elemente sunt stejarul wenge închis
la culoare şi prunul wallis. În plus 17 elemente: stejar wenge închis la culoare/ stejar striat, 17 elemente: stejar wenge închis la culoare / heban makasar (foarte lucios), 9 elemente: stejar wenge
închis la culoare / sticlă bej, 5 elemente: stejar wenge închis la culoare / sibu, 5 elemente: prun
wallis / alb lucios, 5 elemente: prun wallis / sibu eleganza gold.

polişă PSW/4/11, dulap PREG4D, dulap PRTV2S/4/15

stejar wenge
închis

stejar wenge închis /
stejar striat

stejar wenge închis /
heban makasar

stejar wenge închis /
sticlă bej

stejar wenge închis /
sibu

prun wallis

prun wallis /
alb lucios

prun wallis /
sibu eleganza gold
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dulap PSZF3D/21/16, comodă PKOM4S/6, comodă PKOM4S/11, pat PLOZ160
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1
Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate paturile pag.374-379
toate saltelele pag. 380-385
ATENIE !
Pentru comoda PKOM4S/11
în versiunea wenge este
disponibil numai un tip de front
de culoare sibu sau sticlă bej
(sau toate fronturile pot fi de
culoare wenge). În versiunea
prun wallis este disponibil numai un tip de front de culoare
alb lucios sau sibu eleganza
gold (sau toate fronturile pot
fi de culoare prun wallis).
Comoda în versiunile wenge/
heban makasar şi wenge /
stejar striat are toate sertarele comodă
de o singură culoare (abanos PKOM4S/11
makasar sau stejar striat) î./l./a.
94,5/106,5/38cm

saltea saltea
l./L. l./L.
140/199cm 159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/140, L21/140,
L16/2x70, L21/2x70

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160,
L16/2x80

pat
PLOZ160
î./l./L.
70,5-42,5/165/206cm

dormitor

2
1
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pat
PLOZ140
î./l./L.
70,5-42,5/147/206cm

noptieră
PSZN/5/3
î./l./a.
34,5/51,5/38cm

*dulap PSZF3d/21/16
nu este disponibil în
întregime de culoare
wenge sau prun wallis!

dulap PSZF3D/21/16, noptieră (2buc.) PSZN/5/3, pat
PLOZ160, comodă PKOM4S/11

2

comodă PKOM4S/11

3

noptieră PSZN/5/3

4

pat PLOZ160, comodă PKOM4S/11, comodă PKOM4S/6,
dulap PSZF2D/20/10

5

noptieră PSZN/5/3, pat PLOZ160

6

noptieră PSZN/5/3

dulap
PSZF3D/21/16
î./l./a.
212,5/166,5/62cm

3

ATENŢIE!
pentru şifonierul
PSZF3D/21/16 în
versiunea wenge sunt
disponibile fronturi de
culoare wenge / sibu, sau
wenge / sticlă bej.
În versiunea prun wallis
sunt disponibile fronturi
de culoare prun wallis /
alb lucios sau prun wallis /
sibu (eleganza gold).
Şifonierul în versiunile
wenge/heban makasar
şi wenge / stejar striat
posedă fronturi numai
într-o culoare (abanos
makasar sau stejar striat)

4
sistemul modular

elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/stejar striat
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/heban makasar
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/sticlă bej
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/sibu
elemente accesibile în varianta: prun wallis
elemente accesibile în varianta: prun wallis / alb lucios
elemente accesibile în varianta: prun wallis / sibu eleganza gold
la varianta stejar striat şi heban makasar vitrinele au ramă cu efect de metal
nobil şi trăgători identici cu cei de la fronturile amintite mai sus
în versiunea wenge şi prun wallis vitrinele sunt disponibile cu cadre din aluminiu şi mânere identice cu cele în dulapurile cu fronturile sus menşionate

comodă
PKOM4S/6
î./l./a.
94,5/61,5/38cm
*toate sertarele

5

comodă
PKOM5S/6
î./l./a.
112,5/61,5/38cm
*toate sertarele

stejar
wenge
închis

stejar wenge
închis /
stejar striat

stejar wenge
închis /
heban makasar

stejar wenge
închis /
sibu

stejar wenge
închis /
sticlă bej

largo

prun
wallis

prun wallis /
alb lucios

prun wallis /
sibu eleganza
gold

6
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1

vitrină suspendată
PSW1W/4/11
î./l./a.
40/106,5/30cm

vitrină suspendată
PSW1W/4/15
î./l./a.
40/151,5/30cm

polişă
PSW/4/11
î./l./a.
40/106,5/30cm

polişă
PSW/4/15
î./l./a.
40/151,5/30cm

polişă
PP/1/11
î./l./a.
3,5/106,5/25cm

polişă
PP/1/15
î./l./a.
3,5/151,5/25cm

dormitor

2
1

dulap PSZF3D/21/16, noptieră PSZN/5/3, pat PLOZ160,
polişă (2buc.) PSW/4/15, noptieră PSZN/5/3

2

rafturi PREG/20/6, comodă PREG2D1K3S, dulap cu rafturi
PREG1D/20/6

sufragerie
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1

oglindă (2buc.) PLUS/11/8, dulap PREG4D, masă PSTO,
scaun (2buc.) PKRS

2

polişă (2buc.) PSW/4/15

3

vitrină PREG1W/20/6, rafturi PREG/20/6, polişă PP/1/15,
comodă PREG2D1K3S, comodă PKOM5S/6

1
sistemul modular

elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/stejar striat
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/heban makasar
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/sticlă bej
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/sibu
elemente accesibile în varianta: prun wallis
elemente accesibile în varianta: prun wallis / alb lucios
elemente accesibile în varianta: prun wallis / sibu eleganza gold
la varianta stejar striat şi heban makasar vitrinele au ramă cu efect de metal
nobil şi trăgători identici cu cei de la fronturile amintite mai sus
în versiunea wenge şi prun wallis vitrinele sunt disponibile cu cadre din aluminiu şi mânere identice cu cele în dulapurile cu fronturile sus menşionate

vitrină
PREG1W/20/6
î./l./a.
202,5/61,5/38cm

2

dulap cu rafturi
PREG1D/20/6
î./l./a.
202,5/61,5/38cm

stejar
wenge
închis

stejar wenge
închis /
stejar striat

stejar wenge
închis /
heban makasar

stejar wenge
închis /
sticlă bej

stejar wenge
închis /
sibu

largo

prun
wallis

prun wallis /
alb lucios

prun wallis /
sibu eleganza
gold

3
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1
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate birourile pag. 282-287

măsuşă
PLAW
î./l./L.
55/70/110cm

birou
PBIU/7/12
î./l./L.
75/72/120cm

colş
birou
PLACZ/1/7
î./l./a.
3,6/72/72cm

birou

Două variante de bază!

1

dulap cu rafturi PREG1D/20/6, rafturi PREG/20/6,
dulap PREG3D, polişă PSW/4/15, dulap PREG2D, birou
PBIU/7/12, scaun PKRS

Culorile de bază ale corpurilor sunt: stejar wenge
închis şi prun wallis.

2

dulap PREG3D (stejar wenge închis / stejar striat)

2

sufragerie

152

birou
PBIU/7/16
î./l./L.
75/72/160cm

1

rafturi PREG/20/6, vitrină suspendată PSW1W/4/15,
comodă PREG2D1K3S, masă PSTO, scaun (6buc.) PKRS

2

măsuşă PLAW, dulap cu rafturi PREG1D/20/6, dulap
PREG3D, rafturi (2buc.) PREG/20/6, noptieră PSZN/5/3

1
Compară !
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331

măsuşă
PSTO
î./l./L.
75/85,5/130-180cm

sistemul modular

elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/stejar striat
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/heban makasar
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/sticlă bej
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/sibu
elemente accesibile în varianta: prun wallis
elemente accesibile în varianta: prun wallis / alb lucios
elemente accesibile în varianta: prun wallis / sibu eleganza gold
la varianta stejar striat şi heban makasar vitrinele au ramă cu efect de metal
nobil şi trăgători identici cu cei de la fronturile amintite mai sus
în versiunea wenge şi prun wallis vitrinele sunt disponibile cu cadre din aluminiu şi mânere identice cu cele în dulapurile cu fronturile sus menşionate

scaun
PKRS
î./l./a.
93/43/49cm

stejar
wenge
închis

stejar wenge
închis /
stejar striat

stejar wenge
închis /
heban makasar

stejar wenge
închis /
sticlă bej

stejar wenge
închis /
sibu

largo

prun
wallis

prun wallis /
alb lucios

prun wallis /
sibu eleganza
gold

2
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sistemul modular

largo

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

alte elemente ale sistemului
Compară !
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag.178-185
toate paturile pag.374-379
toate saltelele pag. 380-385

elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/stejar striat
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/heban makasar
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/sticlă bej
elemente disponibile în varianta: stejar wenge închis/sibu
elemente accesibile în varianta: prun wallis
elemente accesibile în varianta: prun wallis / alb lucios
elemente accesibile în varianta: prun wallis / sibu eleganza gold
la varianta stejar striat şi heban makasar vitrinele au ramă cu efect de metal
nobil şi trăgători identici cu cei de la fronturile amintite mai sus
în versiunea wenge şi prun wallis vitrinele sunt disponibile cu cadre din aluminiu şi mânere identice cu cele în dulapurile cu fronturile sus menşionate

polişă
PP/1/11
î./l./a.
3,5/106,5/25cm

polişă
PP/1/15
î./l./a.
3,5/151,5/25cm

polişă
PSW/4/11
î./l./a.
40/106,5/30cm

polişă
PSW/4/15
î./l./a.
40/151,5/30cm

vitrină suspendată
PSW1W/4/11
î./l./a.
40/106,5/30cm

vitrină suspendată
PSW1W/4/15
î./l./a.
40/151,5/30cm

ALEGE
CULOAREA

stejar
wenge
închis

stejar wenge
închis /
stejar striat

stejar wenge
închis /
heban makasar

stejar wenge
închis /
sibu

prun
wallis

prun wallis /
alb lucios

prun wallis /
sibu eleganza
gold

oglindă
PLUS/11/8
î./l./a.
80/106,5/4,5cm

oglindă
PLUS/8/8
î./l./a.
88,5/88,5/4,5cm

comodă
PKOM4S/6
î./l./a.
94,5/61,5/38cm

stejar wenge
închis /
sticlă bej

dulap
PREG2D
î./l./a.
94,5/106,5/38cm

dulap
PREG3D
î./l./a.
94,5/151,5/38cm

•cu ladă de lenjerie şi
funcşie de dormit, suprafaşă
de dormit 115x190

canapea
LARGO
î./l./a.
85/226/95cm

TAPIŢERIEI

fotoliu
LARGO
î./l./a.
85/97/88cm

comodă
PREG2W1D
î./l./a.
94,5/151,5/38cm

vitrină
PREG3W
î./l./a.
94,5/151,5/38cm

ATENŢIE!
pentru şifonierul PSZF3D/21/16 în
versiunea wenge sunt disponibile fronturi
de culoare wenge / sibu, sau wenge /
sticlă bej.
În versiunea prun wallis sunt disponibile
fronturi de culoare prun wallis / alb lucios
sau prun wallis / sibu (eleganza gold).
Şifonierul în versiunile wenge / abanos
makasar şi wenge / stejar pieptănat
posedă fronturi numai într-o culoare
(abanos makasar sau stejar pieptănat)
comodă
PKOM5S/6
î./l./a.
112,5/61,5/38cm

dulap
PREG4D
î./l./a.
112,5/106,5/38cm

comodă
PREG2D1K3S
î./l./a.
112,5/156,5/38cm

comodă RTV
PRTV2S/4/15
î./l./a.
40,5/151,5/56,5cm

*dulap PSZF3d/21/16
nu este disponibil în întregime de culoare
wenge sau prun wallis!

saltea
l./L.
140/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/140, L21/140,
L16/2x70, L21/2x70

rafturi
PREG/20/6
î./l./a.
202,5/61,5/38cm
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vitrină
PREG1W/20/6
î./l./a.
202,5/61,5/38cm

dulap cu rafturi
PREG1D/20/6
î./l./a.
202,5/61,5/38cm

dulap
PSZF2D/20/10
î./l./a.
202,5/106,5/62cm

noptieră
PSZN/5/3
î./l./a.
34,5/51,5/38cm

pat
PLOZ140
î./l./L.
70,5-42,5/147/206cm

saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160,
L16/2x80

pat
PLOZ160
î./l./L.
70,5-42,5/165/206cm

dulap
PSZF3D/21/16
î./l./a.
212,5/166,5/62cm

dulap PREG4D, rafturi PREG/20/6, fotoliu VKRF (vis á vis)
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sistem modular largo classic
Sistem modular clasic de culoarea vişinului italian patinat. Fronturi proeminente înconjurate de o ramă masivă, trăgători
delicaşi din alamă, socluri masive frezate. 27 elemente de culoare vişin italian.

27 elemente de culoare vişin italian

vitrină suspendată SW1W/4/15, dulap REG3D, rafturi (2buc.) REG/20/6

vitrină suspendată SW1W/4/15, vitrină suspendată SW1W/4/11, dulap RTV2S/4/15, dulap REG4D, măsuşă PLAW

vişin italian

157

1
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331

măsuşă
LAW
î./l./L.
55/70/110cm

masă
STO
î./l./L.
75/85,5/130-180cm

scaun
PKRS
î./l./a.
93/43/49cm

cameră de zi

2
1

vitrină suspendată SW1W/4/15, rafturi suspendate (2buc.)
SW/4/11, comodă RTV RTV2S/4/15, vitrină (2buc.) REG2W,
masă STO, scaun (3buc.) PKRS

2

vitrină suspendată (2buc.) SW1W/4/15, masă STO, scaun
PKRS, comodă REG2D1K3S

dormitor
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1

dulap SZF2D/20/10, pat LOZ 140, noptieră SZN/5/3, rafturi
REG/20/6, comodă (2buc.) KOM4S/11

2

noptieră SZN/5/3, pat LOZ 140

3

trăgător

1
Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

noptieră
SZN/5/3
î./l./a.
36/51/38cm

2

saltea
l./L.
140/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/140, L21/140, L16/2x70,
L21/2x70

pat
LOZ 140
î./l./L.
70,5-42,5/147/206cm

sistemul modular

saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

pat
LOZ 160
î./l./L.
70,5-42,5/165/206cm

largo
classic

oglindă
LUS/8/8
î./l./a.
88,5/88,5/4,5cm

comodă
KOM4S/11
î./l./a.
96/106,5/38cm

dulap
SZF3D/21/16
î./l./a.
214/166,5/62cm

vişin
italian

3
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

largo alte elemente ale sistemului
classic
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

oglindă
LUS/11/8
î./l./a.
80/106,5/4,5cm

vitrină
REG2W1D
î./l./a.
96/151,5/38cm

oglindă
LUS/8/8
î./l./a.
88,5/88,5/4,5cm

vitrină
REG2W
î./l./a.
96/106,5/38cm

comodă
KOM4S/6
î./l./a.
96/61,5/38cm

vitrină suspendată
SW1W/4/11
î./l./a.
40/106,5/30cm

comodă
KOM4S/11
î./l./a.
96/106,5/38cm

dulap
REG2D
î./l./a.
96/106,5/38cm

dulap
REG3D
î./l./a.
96/151,5/38cm

dulap
REG4D
î./l./a.
114/106,5/38cm

comodă
REG2D1K3S
î./l./a.
114/156,5/38 cm

comodă
KOM5S/6
î./l./a.
114/61,5/38cm

polişă
SW/4/15
î./l./a.
40/151,5/30cm

vitrină suspendată
SW1W/4/15
î./l./a.
40/151,5/30cm

polişă
SW/4/11
î./l./a.
40/106,5/30cm

comodă RTV
RTV2S/4/15
î./l./a.
42/151,5/56,5cm

măsuşe: pag. 158,
comodă RTV: pag. 160,
paturi, noptieră: pag. 159, 160, masă,
scaune: pag.158, dulapuri: pag. 159, 160

vişin
italian
saltea saltea
l./L. l./L.
140/199cm 159/199cm
pat
LOZ 140
î./l./L.
70,5-42,5/147/206cm

pat
LOZ 160
î./l./L.
70,5-42,5/165/206cm

*grilaje disponibile:
L16/140, L21/140, L16/2x70, L16/160, L21/160,
L21/2x70 L16/2x80

vitrină
REG1W/20/6
î./l./a.
204/61,5/38cm

rafturi
REG/20/6
î./l./a.
204/61,5/38cm

dulap cu rafturi
REG1D/20/6
î./l./a.
204/61,5/38cm

dulap
SZF2D/20/10
î./l./a.
207/106,5/62 cm

noptieră
SZN/5/3
î./l./a.
36/51/38cm

grilaj pentru pat opşional

dulap
SZF3D/21/16
î./l./a.
214/166,5/62cm

* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului

160

rafturi suspendate SW/4/15, vitrină REG2W1D

161

162

sistemul modular clipper
Rotunjimi caracteristice pe marginile verticale ale fronturilor, două tipuri de trăgători, vitrinele au fronturi cu ramă din aluminiu
şi sticlă mată. 61 de elemente disponibile într-o singură variantă de culoare: nuc fineline / stejar legno.

61 elemente de coloare nuc fineline / stejnar legno

margine rotunjită a frontului

2 tipuri de trăgători

comodă RTV RTV2SO-2S, vitrină stânga KOM1D1S-1W1SL, vitrină suspendată SZW1D/150-1A, comodă RTV RTV4S-4S

nuc fineline / stejnar legno

163

1
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89

opşional - blat în varianta
de culoare: stejar legno
deschis

măsuşă
LAW/100
î./l./L.
57,5/65/100cm

2

164

măsuşă
LAW/120-D
î./l./L.
32/64/120cm

postament
POD2S-2S
î./l./a.
26,5/147,5/56,5cm

comodă RTV
RTV2SO-2S
î./l./a.
41/147,5/56,5cm

3

comodă RTV
RTV1S-1S
î./l./a.
41/97,5/56,5cm

comodă RTV
RTV4S-4S
î./l./a.
46/147,5/56,5cm

comodă RTV
RTV2S-2S
î./l./a.
46/97,5/56,5cm

1
Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

noptieră stânga
KOM2S-2SL
î./l./a.
39,5/49,5/34,5cm

saltea
l./L.
90/199cm

saltea
* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului
l./L.
159/199cm

saltea cu ramă
arcuri sau burete

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

pat
LOZ/90-D
î./l./a.
40,5-65,5/95/206,5cm

cameră de zi
1

dulap suspendat (2buc.) SZW1D/150-1D, polişă (3buc.)
SZW2D-O, vitrină suspendată SZW1D/150-1A, comodă
RTV (2buc.) RTV4S-4S, măsuşă LAW/120-D

2

vitrină suspendată (3buc.) SZW1D/30-1A, postament (2buc.)
POD2S-2S

3

dulap suspendat SZW1D/30-1DL, dulap suspendat
SZW1D/30-1DI, dulap suspendat SZW1D/30-1DP,
postament (2buc.) POD2S-2S

pat
LOZ/160-D
î./l./L.
33-63/164/204,5cm

noptieră dreapta
KOM2S-2SP
î./l./a.
39,5/49,5/34,5cm

Elemente asimetrice ce permit închiderea
aranjamentului atât în stânga cât şi în dreapta.

sistemul modular

clipper

dulap
SZF3D2S-2D1D2S
î./l./a.
202,5/147,5/56,5cm

nuc fineline /
stejnar legno

2

dormitor
1

dulap (2buc.) SZF2D2S-2D2S, comodă stânga KOM5S/50-5SL,
comodă (2buc.) KOM5S/100-5SI, comodă dreapta
KOM5S/50-5SP, noptieră stânga KOM2S-2SL, pat
LOZ/160-D, noptieră dreapta KOM2S-2SP

2

comodă stânga KOM5S/50-5SL, comodă (2buc.)
KOM5S/100-4SI
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

măsuşe: pag.164, comode RTV: pag.164, paturi,
noptieră: pag.165, biouri: pag.166, scaune: pag.166,
dulapuri: pag. 165, 166, 128-129, elemente suspendate:
pag.166, taburete, canapele: pag.166

clipper alte elemente ale sistemului
Compară !
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate scaunele pag. 328-331

nuc fineline /
stejnar legno
dulap suspendat
SZW2D-2D
î./l./a.
32/147,5/29,5cm

polişă
POL/100
î./l./a.
3/97,5/24cm

polişă
POL/150
î./l./a.
3/147,5/24cm

dulap suspendat
SZW1D/100-1D
î./l./a.
32/97,5/29,5cm

dulap suspendat
SZW1D/150-1D
î./l./a.
32/147,5/29,5cm

polişă
SZW/100-O
î./l./a.
32/97,5/27,5cm

polişă
SZW2D-O
î./l./a.
32/147,5/27,5cm

vitrină suspendată
SZW1D/100-1A
î./l./a.
32/97,5/29,5cm

vitrină suspendată
SZW1D/150-1A
î./l./a.
32/147,5/29,5cm

scaun
HKRS
î./l./a.
92/45/50cm

birou
BIU/120-1D1S
î./l./L.
75,5/67/118cm

vitrină stânga
KOM1D1S1W1SL
î./l./a.
104,5/49,5/39cm

birou
BIU/160-2D2S
î./l./L.
75,5/67/160cm

vitrină dreapta
KOM1D1S1W1SP
î./l./a.
104,5/49,5/39cm

dulap stânga
KOM1D/101DL
î./l./a.
104,5/49,5/39cm

dulap dreapta
KOM1D/101DP
î./l./a.
104,5/49,5/39cm

dulap suspendat
SZW1D/30-1DL
î./l./a.
119/30/29,5cm

dulap suspendat
SZW1D/30-1DI
î./l./a.
119/30/29,5cm

vitrină stânga
KOM1D/81WL
î./l./a.
85/49,5/39cm

vitrină dreapta
KOM1D/81WP
î./l./a.
85/49,5/39cm

dulap stânga
KOM1D/81DL
î./l./a.
85/49,5/39cm

dulap stânga
KOM1D1S1D1SL
î./l./a.
104,5/49,5/39cm

dulap dreapta
KOM1D1S1D1SP
î./l./a.
104,5/49,5/39cm

comodă stânga
KOM5S/505SL
î./l./a.
104,5/49,5/39cm

comodă
KOM4S/504SI
î./l./a.
85/49,5/39cm

dulap dreapta
KOM1D/81DP
î./l./a.
85/49,5/39cm

comodă dreapta
KOM5S/505SP
î./l./a.
104,5/49,5/39cm

rafturi suspendate
SZW1D/30-O
î./l./a.
119/30/27,5cm

vitrină suspendată
SZW1D/30-1A
î./l./a.
119/30/29,5cm

dulap suspendat
SZW1D/30-1DP
î./l./a.
119/30/29,5cm

comodă
KOM4S/1004SI
î./l./a.
85/97,5/39cm

comodă
KOM5S/505SI
î./l./a.
104,5/49,5/39cm

comodă
KOM4S/1004S
î./l./a.
85/97,5/39cm

comodă
KOM5S/1005SI
î./l./a.
104,5/97,5/39cm

comodă
KOM5S/1005S
î./l./a.
104,5/97,5/39cm

oglindă
LUS/100-D
î./l./a.
77,5/97,5/2,5cm

comodă
KOM4D4D
î./l./a.
104,5/97,5/39cm

dulap
SZF3D2S2D1D2S
î./l./a.
202,5/147,5/56,5cm

vitrină
REG1D2S1A2SI
î./l./a.
202,5/49,5/39cm

vitrină dreapta
vitrină stânga
REG1D2SREG1D2S1W2SP
1W2SL
î./l./a.
î./l./a.
202,5/49,5/39cm 202,5/49,5/39cm

rafturi
REG1D2S2SI
î./l./a.
202,5/49,5/39cm

rafturi stânga
REG1D2S2SL
î./l./a.
202,5/49,5/39cm

rafturi dreapta
REG1D2S2SP
î./l./a.
202,5/49,5/39cm

dulap
REG1D2S1D2SI
î./l./a.
202,5/49,5/39cm

dulap stânga
REG1D2S1D2SL
î./l./a.
202,5/49,5/39cm

dulap dreapta
REG1D2S1D2SP
î./l./a.
202,5/49,5/39cm

ALEGE
proiect de mobilier tapişat: ROBERT KOWALCZYK

elementele din pal de la canapele şi fotolii
sunt disponibile în varianta de culoare wenge sau stejar legno
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dulap
REG4D4D
î./l./a.
202,5/97,5/39cm

dulap
SZF2D2S2D2S
î./l./a.
202,5/97,5/56,5cm

dulap
SZF3D2S3D2S
î./l./a.
202,5/147,5/56,5cm

taburet CLIPPER
stânga
î./l./a.
40/36/73cm

canapea CLIPPER dreapta
î./l./a.
73/205/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 134x195cm

taburet CLIPPER
stânga
î./l./a.
40/36/73cm

CULOAREA

TAPIŢERIEI

colşar CLIPPER cu taburet stânga
î./l./a.
73/248/138cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 121x212cm

vitrină dreapta REG1D2S-1W2SP, dulap suspendat SZW1D/150-1D, comodă RTV RTV4S-4S, dulap REG4D-4D

167
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sistemul modular pop
Linie modernă, fronturi frezate şi cant soft caracteristic, ofertă bogată de dulapuri şi birouri cu module suprapuse. Posibilitate de amenajare a colşurilor camerei (simbol:
). 62 de elemente disponibile în varianta de culoare: arin gălbui sau
fag.

2 variante de culoare

rafturi KO/19/7, dulap KD/8/7, birou KBIU/8/12

vitrină KW2S/19/5, polişă KP/1/9, rafturi (2buc.) KO/8/4, comodă RTV KRTV1S/7/9, vitrină KW2S/19/5
fag

arin gălbui
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1
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate scaunele pag. 328-331

comodă RTV
KRTVD1S/5/9
î./l./a.
51/90/58cm

comodă RTV
KRTV/5/6
î./l./a.
55/65/50,5cm

măsuşă
KLAW/110/S
î./l./L.
53/60/110cm

comodă RTV
KRTV1S/7/9
î./l./a.
69/90/50,5cm

măsuşă
KLAW/S/142
î./l./L.
59-75/71,5/142-182cm

cameră de zi

2
1

dulap KD2S/19/5, rafturi KR1S/13/9, comodă RTV
KRTVD1S/5/9, vitrină KW2S/19/5, dulap KD/11/7

2

rafturi KR1S/13/9

3

dulap KRTV/5/6

dormitor

170

1

dulap KSU2S/19/7, dulap KSU2S/19/5, dulap
KSU2S/19/5, comodă K4S/7/4, noptieră K1S/4/4, pat
KLOZ/90, polişă (2buc.) KP/1/7,

2

noptieră K1S/4/4, pat KLOZ/90, polişă KP/1/7,
dulap (2buc.) KD2S/19/5, rafturi (3buc.) KOP/19/4, birou
KBIU/8/12, corp suprapus pentru birou KN2S/11/11

scaun
TOP
î./l./a.
96/42/50cm

3

1
saltea
l./L.
90/199cm

Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

sistemul modular

pop

saltea cu ramă
arcuri sau burete

noptieră
K1S/4/4
î./l./a.
43/39/33,5cm

pat
KLOZ/90
î./l./L.
44-55/94/204,5cm

dulap pe colş
KSUN/19/7
î./l./a.
198,5/71,5/33-71,5cm

fag

arin
gălbui

2
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1
corp suprapus
pentru birou
KN2S/11/11
î./l./a.
111/120/26,5cm

Compară !
toate birourile pag. 282-287

birou
KBIUN/8/9
î./l./L.
75,5/90,5/90,5cm

2
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birou
KBIU/8/9
î./l./L.
75,5/60/90cm

birou
KBIU/8/11
î./l./L.
75,5/60/109,5cm

birou
KBIU/8/14
î./l./L.
75,5/67,5/135cm

birou
KBIU/8/12
î./l./L.
75,5/60/120cm

birou
KBIU/8/16
î./l./L.
75,5/75/160cm

1
Compară !
toate holurile pag. 186-187

sistemul modular

pop

cuier
KWL/15/10
î./l./a.
154/100/20cm

dulap
KD/4/6
î./l./a.
43/60/36,5cm

dulap
KD1S/8/4
î./l./a.
80,5/40/36,5cm

birou
1

dulap KD/19/5, dulap (2buc.) KD/8/5, comodă K4S/8/7,
rafturi KO/19/5, dulap KD/19/5, rafturi KO/19/7, dulap
KD/19/5, birou KBIU/8/16

2

dulap (2buc.) KD/19/5, dulap KDO/11/7, birou KBIU/8/16,
rafturi (2buc.) KOP/19/4, rafturi KO/19/7, rafturi KO/19/5,
dulap KD/19/5, rafturi KO/19/5, birou KBIU/8/12

comodă
pentru pantofi
KPB/8/7
î./l./a.
88,5/76/17,5cm

2

comodă
pentru pantofi
KPB/12/7
î./l./a.
127/76/17,5cm

comodă
pentru pantofi
KPB/19/6
î./l./a.
198,5/60/36,5cm

dulap
KSU2S/19/5
î./l./a.
198,5/54/55cm

fag

arin
gălbui

3

hol
1

cuier KWL/15/10, dulap KD1S/8/4, dulap KD/4/6, comodă
pentru pantofi KPB/19/6

2
3

comodă pentru pantofi KPB/12/7
comodă pentru pantofi KPB/8/7
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

pop alte elemente ale sistemului
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185

polişă
KP/1/5
î./l./a.
8/54/26cm

birouri: pag.172, comode RTV: pag.170, măsuşe:
pag.170, masă, scaune: pag.170, paturi, noptieră:
pag.171, dulapuri: pag.171, 174,
elemente pentru hol, oglinzi: pag.173, elemente
suspendate: pag.174

fag

rafturi
KR1S/13/9
î./l./a.
130/90/28cm

arin
gălbui

rafturi
pe colş
exterioare
KNZO/8/3
î./l./a.
86/33/33cm

dulap
KD/8/5
î./l./a.
86/54/33,5cm

rafturi
KO/8/7
î./l./a.
86/74/33,5cm

rafturi
rafturi
KO/11/7
pe colş
î./l./a.
exterioare
KNZO/11/3 113,5/74/33,5cm
î./l./a.
113,5/33/33cm

vitrină
KW2S/19/5
î./l./a.
198,5/54/40cm

vitrină
KW2S/19/7
î./l./a.
198,5/74/40cm

dulap
KD4S/8/11
î./l./a.
86/109,5/33,5cm

comodă
K4S/8/7
î./l./a.
86/74/33,5cm

dulap
KD3SO/11/11
î./l./a.
113,5/109,5/33,5cm

dulap
KDO/11/7
î./l./a.
113,5/74/33,5cm

dulap
KSU2S/19/5
î./l./a.
198,5/54/55cm

dulap
KSU2S/19/7
î./l./a.
198,5/74/55cm

dulap
KSU/19/7
î./l./a.
198,5/74/55cm

comodă
K4S/8/5
î./l./a.
86/54/33,5cm

comodă
K6S/11/5
î./l./a.
113,5/54/33,5cm

dulap
KD/19/5
î./l./a.
198,5/54/40cm

polişă
KP/1/11
î./l./a.
8/109,5/26cm

polişă
KP/1/7
î./l./a.
8/74/26cm

polişă
KP/1/9
î./l./a.
8/90/26cm

polişă
KPO/3/7
î./l./a.
32/74/26,5cm

polişă
KPO/3/11
î./l./a.
32/109,5/26,5cm

dulap
KD/8/7
î./l./a.
86/74/33,5cm

comodă
K4S/7/4
î./l./a.
75,5/39/33,5cm

dulap
KDO/8/7
î./l./a.
86/74/33,5cm

dulap
KD/11/7
î./l./a.
113,5/74/33,5cm

bar
KB/11/5
î./l./a.
113,5/54/33,5cm

comodă
K5SO/11/7
î./l./a.
113,5/74/33,5cm

dulap
KD/19/7
î./l./a.
198,5/74/40cm

dulap
KD2S/19/5
î./l./a.
198,5/54/40cm

dulap
KD2S/19/7
î./l./a.
198,5/74/40cm

polişă
KP/3/11
î./l./a.
32/109,5/26cm

vitrină
KW2S/19/5
î./l./a.
198,5/54/40cm
Două variante pentru vitrine!
( numai pentru elementele de mai sus )
sticlă sablată + ramă de culoare argintie
(fag sau arin gălbui)
sticlă transparentă + ramă de culoarea fronturilor
(fag sau arin gălbui)
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rafturi
pe colş
exterioare
KNZO/19/3
î./l./a.
198,5/33/33

rafturi
KOP/19/4
î./l./a.
198,5/39/27cm

rafturi
K3SO/19/4
î./l./a.
198,5/39/26,5cm

rafturi
KO/19/5
î./l./a.
198,5/54/33,5cm

rafturi
KO/19/7
î./l./a.
198,5/74/33,5cm

dulap KD2S/19/5, rafturi KR1S/13/9, comodă RTV KRTVD1S/5/9, vitrină KW2S/19/7, dulap KD/11/7
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sistemul CREATIO

depozitare
- dulapuri
alte accesorii pentru amenajarea interiorului sunt prezentate la paginile
83, 119, 247, 281, 323, 373, 391
3
1

sistemul POP pag.171

2

4

sistemul VIS À VIS pag.110

compară dulapurile din diferite
colecşii şi sisteme!

1. huse pentru pardesiuri, dimensiuni 60x100cm, THK-002606, 2. raft suspendat, dimens. 30x30x84cm, THK-002608, 3. raft suspendat, dimens.
15x30x84cm, THK-002609, 4. umeraş din lemn, dimens.44,5/1,2cm,
5buc. în set, THK-002476

din sistemul creatio (pag.14-29)
dulap SZF/22/25
î./l./a. 230/241/66cm
culori: wenge / alb lucios, wenge / portocaliu lucios,
wenge / zebrawood lucios

cutii de carton 2buc.,
wym.46x33x32cm, THK-004261

cutie maro acoperită cu poliester.
30x20x16cm, THK-013194

cutie M, 28/30/16cm,
THK-002602,
cutie L, 30x40x25cm
THK-002603,

cutii rotunde 2buc., 29x23cm, 26x20cm
THK-011359

coş de răchită, 38x27x49cm,
THK-011980,

cutii rotunde 2buc., 29x23cm, 26x20cm,
THK-011361

din sistemul reset (pag.54-65)
dulap ASU 22/25
î./l./a. 230/241/66cm
culoare: wenge
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toate dulapurile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte
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din colecşia orinoko (pag.308-313)
dulap OSZF 2D2S
î./l./a. 200/87/60cm
culoare: arin nigier

din colecşia bawaria (pag.314-321)
dulap DSZF 2D1S
î./l./a. 200/101,5/63cm
culoare: nuc italian

din colecşia ontario (pag.338-345)
dulap SZF 2D1S
î./l./a. 201,5/97,5/61,5cm
culoare: arşar ontario

din colecşia stylius (pag.354-361)
dulap NSZF 2D1S
î./l./a. 201,5/97,5/61,5cm
culoare: cireş antic

din colecşia orland (pag.300-307)
dulap SZF2D1S/90
î./l./a. 188,5/96/61,5cm
culoare: cireş orlando

din setul werona (pag.293)
dulap WERONA
î./l./a. 210,5/90/54cm
culori: arin orange, nuc italian

din sistemul wiktor (pag.242-243)
dulap
î./l./a. 214/98/56,5cm
culori: măr închis, nuc aosta închis

din sistemul largo classic (pag.156-161)
dulap SZF2D/20/10
î./l./a. 207/106,5/62cm
culoare: vişin italian

din colecşia sicret (pag.294-299)
dulap SZF2D1S
î./l./a. 200/115,5/63cm
culoare: stejar belfort

din sistemul clipper (pag.162-167)
dulap SZF2D2S-2D2S
î./l./a. 202,5/97,5/56,5cm
culoare: nuc fineline / stejar legno

din sistemul reset (pag.54-65)
dulap ASU 20/10
î./l./a. 200/100/58,5cm
culoare: wenge

din sistemul reset (pag.54-65)
dulap ASU 21/10
î./l./a. 210/100/58,5cm
culoare: wenge

compară dulapurile
din diferite colecşii şi sisteme

din colecşia kent (pag.346-353)
dulap ESZF 2D1S
î./l./a. 204,5/110/65,5cm
culori: castan, măr

din sistemul ringo (pag.90-99)
dulap SZF2D2S/8/19
î./l./a. 190,5/80/58cm
culori: morioka, morioka / alb lucios

din sistemul affi (pag.38-45)
dulap SZF2D2S/98
î./l./a. 200/98/56cm
culori: wenge, wenge / vanilie,
wenge / prun wallis

din colecşia n.york (pag.362-367)
dulap GSZF 2D2S
î./l./a. 199,5/85,5/61,5cm
culoare: măr închis

din sistemul sorrento (pag.100-105)
dulap SZF2D2S/20/10
î./l./a. 198/100/63cm
culoare: stejar canterbury

din sistemul doors (pag.70-81)
dulap HSU2D 22/12
î./l./a. 222,5/113/57,5cm
culori: stejar milano, wenge

din setul adaś şi zosia (pag.292)
dulap ADAŚ = ZOSIA
î./l./a. 196/87/56cm
culori: nuc aosta deschis,
nuc perseo, măr închis

din sistemul largo (pag.144-155)
dulap PSZF2D/20/10
î./l./a. 202,5/106,5/62cm
culori: stejar wenge închis, prun wallis,
stejar wenge închis / stejar striat,
stejar wenge închis / heban makasar

din sistemul pop (pag.168-175)
dulap KSU/19/7
î./l./a. 198,5/74/55cm
culoare: fag, arin gălbui

din sistemul indiana (pag.248-255)
dulap JSZF 2D2S
î./l./a. 195,5/80/57cm
culori: stejar sutter, pin antic

din sistemul mateo (pag.66-69)
dulap SZF2D_19_9
î./l./a. 192,5/94,5/56cm
culoare: nuc virginia

din sistemul pop (pag.168-175)
dulap KSU2S/19/7
î./l./a. 198,5/74/55cm
culoare: fag, arin gălbui

din sistemul sevilla (pag.272-273)
dulap
î./l./a. 205,5/80/57cm
culoare: arşar ontario

din sistemul august (pag.30-37)
dulap SZF2D2S
î./l./a. 199,5/100/58,5cm
culoare: wenge

din sistemul elippe (pag.204-213)
dulap ELSU2D2S/19/9
î./l./a. 189/90/60cm
culoare: arşar strassburg
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toate dulapurile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din sistemul capslock (pag.256-265)
dulap CSU2D2S/20/9
î./l./a. 197/87,5/63,5cm
culori: gri / portocaliu, gri / verde,
gri / indigo

din sistemul małgośka (pag.266-269)
A-dulap 20/8
î./l./a. 201,5/79/54,5cm
culori: fag, fag/ albastru, fag / vernil

din sistemul borys (pag.244-245)
dulap
î./l./a. 235,5/90/52cm
culori: arin, nuc
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din sistemul spido (pag.270-271)
dulap SSZF 2D
î./l./a. 195,5/80/51,5cm
culori: arşar nida, arşar nida / albastru,
serigrafie - motiv Bolid Formula 1

din sistemul twist (pag.274-275)
dulap
î./l./a. 195/80/51,5cm
culori: arşar nida, arşar nida / albastru

din sistemul mezo (pag.6-13)
dulap SZF2D1S_19_10
î./l./a. 195,5/101,5/56cm
culoare: fag tatra

din sistemul brw (pag.226-233)
dulap MSU/18/7
î./l./a. 193,5/68/53cm
culoare: arin gălbui

din sistemul brw (pag.226-233)
dulap MSU2S/18/7
î./l./a. 193,5/68/53cm
culoare: arin gălbui

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
dulap VSUK/20/8
î./l./a.199,5/80/62cm
culori: cireş, cireş / vanilie

din sistemul syriusz (pag.214-223)
dulap XSU2D/20/9
î./l./a. 194,5/90/63cm
culori: arşar strassburg, arşar strassburg / vanilie

din sistemul indi (pag.276)
dulap
î./l./a. 201/80/57cm
culoare: fag tatra

din dormitorul fantazja (pag.387)
dulap cu două uşi
î./l./a. 208,5/90/56,5cm
culori: vişin primavera / arşar nida

compară dulapurile
din diferite colecşii şi sisteme

din sistemul brw (pag.226-233)
dulap MSUŁ2S/18/7
î./l./a. 203/68/53cm
culoare: arin gălbui

din sistemul tom (pag.224-225)
dulap
î./l./a. 231/90/58,5cm
culori: arşar strassburg,
arşar strassburg / vanilie

din setul romeo (pag.289)
dulap ROMEO
î./l./a. 206,5/80/52cm
culoare: arin gălbui

din sistemul
(pag.234-241)
dulap SU/18/7
î./l./a. 189,5/68/50,5cm
culoare: arin

din dormitorul fantazja (pag.387)
dulap cu două uşi
î./l./a. 208,5/90/56,5cm
culoare: vişin primavera

din sistemul tauri (pag.198-203)
dulap SZF2D_19_8
î./l./a. 196,5/80/59,5cm
î./l./a. 196,5/80/59,5cm
culori: arin gălbui, stejar wenge

din sistemul creatio (pag.14-29)
dulap SZF/11/22 L/P
î./l./a. 218/106,5/56cm
culori: wenge / alb lucios, wenge / portocaliu
lucios, wenge / zebrawood lucios

din sistemul
(pag.234-241)
dulap SU2S/18/7
î./l./a. 189,5/68/50,5cm
culoare: arin

din sistemul lendi (pag.46-53)
dulap SZF2D
î./l./a.196,5/83,5/58,5cm
culori: stejar banstead, stejar banstead /
alb lucios

din sistemul tip top (pag.188-195)
dulap TSZF 2D
î./l./a. 183/67/51,5cm
culori: arşar nida, arin gălbui,
măr închis

dulapurile ida
dulap IDA 2DN
î./l./a. 206,5/110/57,5-111cm
culoare: arin gălbui

181

toate dulapurile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din colecşia orinoko (pag.308-313)
dulap OSZF 6D4S
î./l./a. 210/191,5/60cm
culoare: arin nigier

din colecşia yoko (pag.332-337)
dulap SZF3D1S/139
î./l./a. 203,5/139/62cm
culoare: pin nigier

dulap
205-4D
î./l./a. 213/204/75cm
culoare: arin gălbui
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din colecşia bawaria (pag.314-321)
dulap DSZF 4D1S
î./l./a. 220/206,5/63cm
culoare: nuc italian

din colecşia n.york (pag.362-367)
dulap GSZF 3D
î./l./a. 199,5/145/61,5cm
culoare: măr închis

din dormitorul kim (pag.389)
dulap
î./l./a. 202,5/155/58,5cm
culori: arşar nida, arşar strassburg

din colecşia kent (pag.346-353)
dulap ESZF 4D2S
î./l./a. 225/227/53-65,5cm
culori: castan, măr

din colecşia n.york (pag.362-367)
dulap GSZF 4D
î./l./a. 199,5/189/61,5cm
culoare: măr închis

din dormitorul ekstaza (pag.388)
dulap
î./l./a. 209/179/58cm
culoare: arin gălbui

din colecşia orland (pag.300-307)
dulap SZF3D1S/140
î./l./a. 215,5/156/61,5cm
culoare: cireş orlando

din dormitorul sen (pag.389)
dulap
î./l./a. 202,5/157/63,5cm
culori: nuc perseo,
arin gălbui

compară dulapurile
din diferite colecşii şi sisteme

din colecşia ontario (pag.338-345)
dulap SZF 4D1S
î./l./a. 221/197/61,5cm
culoare: arşar ontario

din sistemul clipper (pag.162-167)
dulap SZF3D2S-2D1D2S
î./l./a.. 202,5/147,5/56,5cm
culoare: nuc fineline / stejar legno

din dormitorul dream (pag.388)
dulap cu 3 uşi
î./l./a. 219/150/60,5cm
culoare: arşar nida

din colecşia stylius (pag.354-367)
dulap NSZF 4D1S
î./l./a. 221/197/61,5cm
culoare: cireş antic

din sistemul clipper (pag.162-167)
dulap SZF3D2S-3D2S
î./l./a. 202,5/147,5/56,5cm
culoare: nuc fineline / stejar legno

din dormitorul dream (pag.388)
dulap cu 4 uşi
î./l./a. 219/200/60,5cm
culoare: arşar nida

din sistemul largo classic (pag.156-161)
dulap SZF3D/21/16
î./l./a. 214/166,5/62cm
culoare: vişin italian

din sistemul largo (pag.144-155)
dulap PSZF3D/21/16
î./l./a. 212,5/166,5/62cm
culori: mai multe informaşii cu privire la culorile
şifonierului puteşi găsi pe pag.154

din sistemul mezo (pag.6-13)
dulap SZF3D_21_16
î./l./a. 209,5/163/62cm
culoare: fag tatra

din sistemul ringo (pag.90-99)
dulap SZF3D/15/21
î./l./a. 206,5/150/60cm
culori: morioka, morioka / alb lucios

din sistemul indiana (pag.248-255)
dulap JSZF 3D2S
î./l./a. 195,5/150/57cm
culori: stejar sutter, pin antic

183

toate dulapurile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din sistemul elippe (pag.204-213)
dulap ELSUL3D3S/19/13,5
î./l./a.189/135/60cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul elippe (pag.204-213)
dulap ELSUL4D/21/18
î./l./a. 213/180/60cm
culoare: arşar strassburg

dulapurile ida
IDA 3D
î./l./a. 206,5/150,5/57,5cm
culoare: arin gălbui

dulapurile ida
IDA 2D
î./l./a. 206,5/100,5/57,5cm
culoare: arin gălbui

dulap
LAURA
î./l./a. 230,5/182,5/60,5cm
culori: fag, arin gălbui
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dulap
185 4D
î./l./a. 213,5/188,5/75cm
culoare: arin gălbui

din sistemul syriusz (pag.214-223)
dulap XSUL3D/20/16 II
î./l./a. 194,5/160/63cm
culori: arşar strassburg, arşar strassburg / vanilie

dulapurile ida
IDA 1D
î./l./a. 206,5/50,5/57,5cm
culoare: arin gălbui

dulap
KAJA 3D
î./l./a. 212,5/135/53cm
culoare: arin gălbui

dulap
185 3D
î./l./a. 213,5/188,5/60cm
culoare: arin gălbui

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
dulap VSU2S/21/18
î./l./a. 210/182/62cm
culori: cireş, cireş / vanilie

dulap
KAMA
î./l./a. 230,5/152,5/60,5cm
culori: fag, arin gălbui

dulap
KAJA 2D
î./l./a. 211,5/90,5/ 53cm
culoare: arin gălbui

compară dulapurile
din diferite colecşii şi sisteme

din sistemul reset (pag.54-65)
dulap ASU 22/25
î./l./a. 230/241/66cm

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
dulap VSU/22/25
î./l./a. 230/241/66cm
culori: cireş, cireş / vanilie
*opşional VSU 22/25-STICLĂ

culoare: wenge
*opşional ASU 22/25-STICLĂ

din sistemul august (pag.30-37)
dulap SZF5D2S
î./l./a. 207,5/161/58,5cm
culoare: wenge

dulap
INA
î./l./a. 230,5/103,5/60,5cm
culoare: arin gălbui

dulap
ROMA
î./l./a. 230,5/93,5/45,5cm
culoare: arin gălbui

din sistemul reset (pag.54-65)
dulap ASU2DL 21/15
î./l./a. 210/150/58,5cm
culoare: wenge

din sistemul affi (pag.38-45)
dulap SZF3D2S/150
î./l./a. 212/150/56cm
culori: wenge, wenge / vanilie,
wenge / prun wallis

din sistemul affi (pag.38-45)
dulap SZF4D/20
î./l./a. 219,5/200/56cm
culori: wenge, wenge / vanilie,
wenge / prun wallis

din sistemul sorrento (pag.100-105)
dulap SZF3D2S/21/16
î./l./a. 207/161/63cm
culori: stejar canterbury, stejar canterbury/
sambesi zebrano

din sistemul creatio (pag.14-29)
dulap SZF/22/25
î./l./a. 230/241/66cm
culori: wenge / alb lucios, wenge / portocaliu
lucios, wenge / zebrawood lucios
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toate holurile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din sistemul indiana (pag.248-255)
cuier JWIE 60
î./l./a. 140/59/3,5cm

din sistemul indiana (pag.248-255)
oglindă JLUS 50
î./l./a. 80/50/2,5cm

din sistemul elippe (pag.204-213)
cuier ELH/1/4
î./l./a. 15/42,5/25cm

din sistemul indiana (pag.248-255)
comodă JKOM 1K
î./l./a. 47,5/60/40cm
culori: stejar sutter, pin antic

din sistemul indiana (pag.248-255)
comodă JKOM 4S_50
î./l./a. 87/50/40cm
culori: stejar sutter, pin antic

din sistemul pop (pag.168-175)
cuier KWL/15/10
î./l./a. 154/100/20cm

din sistemul
(pag.234-241)
cuier RH/15/6
î./l./a. 149/60/32cm
culoare: arin

din sistemul elippe (pag.204-213)
oglindă ELLU/13/5
î./l./a. 135/47,5cm

din sistemul

(pag.234-241)
cuier RH/5/5
î./l./a. 61/49/30cm
culoare: arin

din sistemul

din sistemul elippe (pag.204-213)
dulap EL1DK/4/9
î./l./a. 42,5/90/34,5cm
culoare: arşar strassburg

(pag.234-241)
dulap D/3/6
î./l./a. 39/60/33,5cm
culoare: arin

din sistemul syriusz (pag.214-223)
oglindă XLUS/10/6
î./l. 100/60cm

din sistemul brw (pag.226-233)
oglindă ML/10/5
î./l.109,5/49cm

din sistemul syriusz (pag.214-223)
cuier XPN/15/6
î./l./a. 148/60/4,5cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul pop (pag.168-175) dulap KD1S/8/4
î./l./a. 80,5/40/36,5cm
dulap KD/4/6
î./l./a. 43/60/36,5cm
culori: fag, arin gălbui
culori: fag, arin gălbui

din sistemul syriusz (pag.214-223)
comodă X4S/9/6
î./l./a. 92/60/41cm
culori: arşar strassburg, arşar strassburg
/ vanilie

din sistemul brw (pag.226-233)
comodă MS5/7/4.5
î./l./a. 86,5/45/37cm
culoare: arin gălbui

cuier cu oglindă jaspis
î./l. 90cm/90cm

dulap jaspis
î./l./a. 48/90/35,5cm
culoare: arin gălbui
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cuier aro
î./l./a. 194/106,5/40,5cm
culoare: arin gălbui

cuier stel cu corp suprapus
î./l./a. 230,5/106,5/40,5cm
culoare: arin gălbui

compară holurile
din diferite colecşii şi sisteme
din colecşia n.york (pag.362-367) din colecşia n.york (pag.362-367)
cuier GPWP 165
oglindă GLUS 50
î./l./a. 165/73,5/6cm
î./l. 119,5/47,5cm

din colecşia n.york (pag.362-367)
comodă GKOM 1S
î./l./a. 35/67/36cm
culoare: măr închis

din colecşia n.york (pag.362-367)
dulap GKOM 1D1S
î./l./a. 74,5/47/36cm
culoare: măr închis

din colecşia ontario (pag.338-345)
cuier WIE 70
î./l.159/71cm

din colecşia ontario (pag.338-345)
oglindă LUS 46
î./l./a. 107,5/53/6cm

din colecşia stylius (pag.354-361) din colecşia stylius (pag.354-361)
cuier NWIE 70
oglindă NLUS 46
î./l. 159/71cm
î./l./a. 107,5/53/6cm

din colecşia ontario (pag.338-345)

din colecşia ontario (pag.338-345)
dulap KOM 1D1S
î./l./a. 86,5/53,5/37cm
culoare: arşar ontario

din colecşia stylius (pag.354-361) din colecşia stylius (pag.354-361)

comodă KOM 1S
î./l./a. 42/73,5/37cm
culoare: arşar ontario

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
cuier VH/1/8
î./l. 12/80cm

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
dulap VK/5/8
î./l./a. 48,5/80/36cm
culori: cireş, cireş / vanilie

cuier mario
î./l./a. 194/157,5/40,5cm
culoare: arin gălbui

din sistemul re_set (pag.54-65) din sistemul re_set (pag.54-65)
cuier AH 20/7
oglindă AL 10/5
î./l./a. 200/70/26cm
î./l. 100/50cm

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
cuier VKP/20/5
î./l./a. 199,5/54/37cm
culori: cireş, cireş / vanilie

din sistemul re_set (pag.54-65)
dulap ADK 4/7
î./l./a. 41,5/70/39,5cm
culoare: wenge

cuier opal
î./l./a. 195/167,5/38,5cm
culoare: arin gălbui

din sistemul re_set (pag.54-65)
dulap A2S 4/5
î./l./a. 41,5/50/39,5cm
culoare: wenge

comodă NKOM 1S
î./l./a. 42/73,5/37cm
culoare: cireş antic

dulap NKOM 1D1S
î./l./a. 86,5/53,5/37cm
culoare: cireş antic

din colecşia kent (pag.346-353)
cuier EWIE 100
î./l. 108,5/30cm
culori: castan, măr

din colecşia kent (pag.346-353)
cuier EWIE 190
î./l. 191,5/50cm
culori: castan, măr

din colecşia kent (pag.346-353)
cuier EPPK 110
î./l. 204,5/119,5/43cm
culori: castan, măr

cuier agat
î./l./a. 201,5/170/36,5cm
culoare: arin gălbui

187
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sistemul modular tip-top
Proiect care permite cu mijloace simple atingerea efectului maxim. În scurt timp de la introducerea pe piaşă, acest sistem
a devenit cel mai popular datorită preşului, funcşionalităşii şi formei moderne. 41 de elemente disponibile în variantele de
culoare: arşar nida sau arin gălbui şi 5 elemente disponibile în varianta de culoare: măr închis. Vezi setul TIP (pag.196197) compus din elementele sistemului TIP-TOP la un preş mai bun.

rafturi TREG 40 O/180, dulap cu rafturi TREG 1D1S P, birou TBIU 60

arşar nida

arin gălbui

măr închis

189

13
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

* ex: L21/90 L numărul de şipci, 90 lăşimea grilajului

2

190

în această opşiune
2 sau 4 rafturi

saltea
l./L.
89/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/90, L21/90

pat
TLOZ 90W
î./l./L.
50,5-60,5/95/202,5cm

rafturi
TREG 70 O/180
î./l./a.
183/67/33,5cm

3

dulap
TSZF 2D
î./l./a.
183/67/51,5cm

1
Compară !
toate paturile pag.282-287

corp suprapus pentru birou
TPM
î./l./a.
10/35/35cm

birou
TBIUN 80
î./l./L.
74,5/81/81cm

sistemul modular

polişă
TNAD 90
î./l./a.
51,5/ 90/25,5cm

birou
TBIU 60
î./l./L.
74,5/50,5/60cm

cameră de tineret
1

pat TLOZ 90W, dulap (2buc.) TSZF 2D, rafturi (2buc.)
TREG 40 O/90, birou TBIU 60, rafturi TREG 70 O/180,
comodă TKOM 60

2

polişă TPOL 70, polişă TPOL 100, comodă TKOM 5S/70,
dulap TKOM 2D 5/S

3

dulap TKOM 2D 5/S

2

birou
TBIU 80
î./l./L.
74,5/50,5/80cm

tip-top

birou
TBIU 1D1S/100
î./l./L.
74,5/49/100cm

birou
TBIU 1S/100
î./l./L.
74,5/49/100cm

arşar
nida

arin
gălbui

măr
închis

3

birou
1

canapea TIP TOP 3R, rafturi (3buc.) TREG 70 O/180, dulap
TKOM 2D, dulap TKOM 1D L/P, birou TBIU 80, taburet
TIP TOP

2

birou TBIU 1D1S/100, rafturi (4buc.) TREG 40 O/180,
comodă TKOM 5S/70

3

vitrină (2buc.) TWIT 1D1S L/P

191

1
Compară !
toate canapelele pag. 120-143

proiect de mobilier tapişat: ROBERT KOWALCZYK

ALEGE

•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit 116x187

•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit 120x190

canapea
TIP TOP 2R
î./l./a.
65/144/84cm

canapea
TIP TOP 3R
î./l./a.
65/218/84cm

CULOAREA

TAPIŢERIEI
taburet
TIP TOP
î./l./a.
38/50/38cm

2

192

fotoliu
TIP TOP
î./l./a.
65/76/75 cm

3

4
sistemul modular

tip-top

comodă RTV
TRTV 90/50
î./l./a.
49/90/50,5cm

comodă RTV
TRTV 60/70
î./l./a.
70/60/44,5cm

cameră de zi
1

polişă (2buc.) TPOL 70 comodă (2buc.) TKOM 60, comodă
RTV TRTV 80/50, vitrină (2buc.) TWIT 1D1S L/P, rafturi
(2buc.) TREG 70 O/90, canapea TIP TOP 2R, măsuşă
TLAW 60/120

2

canapea TIP TOP 3R, rafturi (3buc.) TREG 70 O/180, dulap
TKOM 2D, taburet TIP TOP

3

canapea TIP TOP 3R, rafturi (2buc.) TREG 70 O/180, dulap
TKOM 2D, dulap TKOM 1D L/P, rafturi TREG 70 O/180,
taburet TIP TOP

4

comodă TKOM 5S/70, dulap TKOM 2D 5/S, scaun (2buc.)
TOP, masă mezo, vitrină (2buc.) TWIT 1D1S L/P

5

vitrină (2buc.) TWIT 1D1S L/P, comodă RTV TRTV 80/50,
comodă TKOM 60

comodă RTV
TRTV 60/50
î./l./a.
49/60/33cm

comodă RTV
TRTV 80/50
î./l./a.
49/80/50,5cm

Două variante de culoare!

arşar
nida

arin
gălbui

măr
închis

5

elementele marcate cu simbolul portocaliu sunt
disponbile în trei variante de culoare (arşar nida,
arin gălbui şi măr închis).

193

sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

tip-top alte elemente ale sistemului
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate dulapurile pag. 178-185
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

polişă
TNAD 90
î./l./a.
51,5/90/25,5cm

polişă
TPOL 100
î./l./a.
8/100/22cm

polişă
TPOL 70
î./l./a.
8/67/22cm

polişă
TPOL 50
î./l./a.
8/50/22cm

oglindă
TLUS 50
î./l.
72,5/50cm

comodă RTV
TRTV 60/70
î./l./a.
70/60/44,5cm

comodă RTV
TRTV 90/50
î./l./a.
49/90/50,5cm

rafturi
TREG CD/90
î./l./a.
92,5/18/17,5

rafturi
TREG 40 O/90
î./l./a.
92,5/40/33,5cm

comodă RTV
TRTV 80/50
î./l./a.
49/80/50,5cm

comodă RTV
TRTV 60/50
î./l./a.
49/60/33cm

rafturi
TREG 70 O/90
î./l./a.
92,5/67/33,5cm

dulap
TKOM 1D L/P
î./l./a.
92,5/50/33,5cm

dulap
TKOM 2D
î./l./a.
92,5/67/33,5cm

comodă
TKOM 60
î./l./a.
71/60/33,5cm

comodă
TKOM 5S/70
î./l./a.
92,5/67/33,5cm

dulap
TKOM 2D/5S
î./l./a.
92,5/100/33,5cm

bar
TBAR 70
î./l./a.
122,5/67/33,5cm

birouri: pag.191, comode
RTV: pag.193, 194, măsuşe:
pag.194, scaune: pag.194,
taburete, fotolii, canapele:
pag.192, pat: pag.190, 194,
dulapuri: pag.194, elemente
suspendate: pag.194
arşar
nida

arin
gălbui

măr
închis
măsuşă
TLAW 55/80
î./l./L.
52,5/55/80cm

măsuşă
TLAW 55/100
î./l./L.
53/55/100cm

scaun
TOP
î./l./a.
96/42/50cm

măsuşă
TLAW 60/120
î./l./L.
52,5/60/120cm

ornament
pentru vitrină
TWIT 1D1S
-BLAT
î./l./a.
7,5/60/48,5cm

saltea
l./L.
89/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/90, L21/90

pat
TLOZ 90W
î./l./L.
50,5-60,5/95/202,5cm

194

rafturi
TREG CD/180
î./l./a.
183/18/17,5cm

* ex: L21/90 L numărul de şipci, 90 lăşimea grilajului

rafturi
TREG 40 O/180
î./l./a.
183/40/33,5cm

rafturi
TREG 70 O/180
î./l./a.
183/67/33,5cm

dulap cu rafturi
TREG 1D1S L/P
î./l./a.
183/50/41,5cm

dulap
TSZF 2D
î./l./a.
183/67/51,5cm
în această opşiune
2 sau 4 rafturi

vitrină
TWIT 1D1S L/P
î./l./a.
183/50/41,5cm

vitrină
TWIT 1D1S L/P
î./l./a.
190,5(183+7,5)/60
(50+10)/ 48,5(41,5+7)cm

rafturi TREG 70 O/180, birou TBIU 80

195

196

1

2

set

tip

Compus din elementele sistemului TIP-TOP. Datorită producerii şi vânzării ca set, TIP
are un preş atractiv. Disponibil în 3 variante de culoare: arşar nida, măr închis şi cea mai
populară variantă de culoare: arin gălbui. Se vinde numai complet!

Se vinde numai
ca set!

Producător: BRW sp.z o.o

măr
închis

arin
gălbui

arşar
nida

cameră de zi

3
1

culoare: măr închis;
î.183-190,5 / l.273,5 / a.33,5-51,5cm

2

culoare: arşar nida

3

culoare: arin gălbui
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sistemul modular tauri
Producător: BRW sp.z o.o

Sistemul modular Tauri este foarte apropiat din punct de vedere stilistic de anii 60, se caracterizează prim rotunjimea
fronturilor masive şi a soclurilor. Cele 21 de elemente ale sistemului apar în 2 variante de culori: arin de culoarea mierii
şi stejar wenge, fiecărei culori îi este atribuit un alt tip de mâner.

Două versiuni coloristice,
două tipuri de mânere!
21 de elemente
accesibile în
două versiuni
coloristice:
stejar wenge şi
arin de culoarea
mierii.

mânere
vitrină suspendată SFW1W_4_10, vitrină suspendată SFW1W_4_15, comodă RTV
RTV2S_5_10, comodă RTV RTV2S_5_15, vitrină REG1W2S_19_5
stejar wenge

arin gălbui

199

1
Compară !
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331

masă
TAURI
î./l./L.
76/90/140-180cm

scaun
TAURI
î./l./a.
92/46/50cm

vitrină
REG2W_19_8
î./l./a.
194,5/80/45cm

vitrină
REG1W2S_19_5
î./l./a.
194,5/50/45cm

cameră de zi

2
1

vitrină REG2W_19_8, dulap REG2D_11_8, comodă
KOM5S_11_10, vitrină REG1W2S_19_5, masă TAURI

2

masă TAURI, scaun (6buc.) TAURI, vitrină (2buc.)
REG2W_19_8, comodă KOM2D1K3S_11_15

dormitor

200

1

pat LOZ_160, noptieră KOM2S_4_5, dulap (2buc.)
SZF2D_19_8, comodă KOM2D1K3S_11_15

2

noptieră KOM2S_4_5, pat LOZ_160, comodă
KOM5S_11_10, scaun TAURI, dulap cu rafturi
REG2D_19_8

3

comodă RTV RTV2S_5_15

1
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

sistemul modular

tauri

saltea
l./L.
160/200cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

noptieră
KOM2S_4_5
î./l./a.
38,5/50/45cm

2

dulap
SZF2D_19_8
î./l./a.
196,5/80/59,5cm

pat
LOZ_160
î./l./L.
30-70/173/206,5cm

stejar
wenge

arin
gălbui

3

201

sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

tauri alte elemente ale sistemului

dulapuri RTV: pag.202, elemente suspendate:
pag.202, pat: pag.201, dulap: pag.201,
comode: pag.202, vitrine pag.202

Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

polişă
P_1_10
î./l./a.
4,5/100/26cm

masă
TAURI
î./l./L.
76/90/140-180cm

scaun
TAURI
î./l./a.
92/46/50cm

dulap
REG4D_11_10
î./l./a.
106,5/100/45cm

comodă
KOM2D1K3S_11_15
î./l./a.
106,5/150/45cm

stejar
wenge

polişă
P_1_15
î./l./a.
4,5/150/26cm

vitrină suspendată
SFW1W_4_15
î./l./a.
40/150/26cm

vitrină suspendată
SFW1W_4_10
î./l./a.
40/100/26cm

comodă RTV
RTV2S_5_15
î./l./a.
46,5/150/59,5cm

comodă
KOM5S_11_5
î./l./a.
106,5/50/45cm

comodă
KOM5S_11_10
î./l./a.
106,5/100/45cm

arin
gălbui

comodă RTV
RTV2S_5_10
î./l./a.
46,5/100/59,5cm

dulap
REG2D_11_8
î./l./a.
106,5/80/45cm

dulap
REG1D_11_5
î./l./a.
106,5/50/45cm

saltea
l./L.
160/200cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160

dulap
SZF2D_19_8
î./l./a.
196,5/80/59,5cm

noptieră
KOM2S_4_5
î./l./a.
38,5/50/45cm

pat
LOZ_160
î./l./L.
30-70/173/206,5cm

dulap cu rafturi
REG1D2S_19_5
î./l./a.
194,5/50/45cm

dulap cu rafturi
REG2D_19_8
î./l./a.
194,5/80/45cm

vitrină
REG2W_19_8
î./l./a.
194,5/80/45cm

vitrină
REG1W2S_19_5
î./l./a.
194,5/50/45cm

* ex: L21/160 L numărul de şipci, 160 lăşimea grilajului

202

masă TAURI, scaun (2buc.) TAURI, comodă KOM5S_11_10, comodă KOM5S_11_5

203

204

sistemul modular elippe
Proiect realizat de: Maja Palczewska
Producător: BRW sp.z o.o

Mobilier modern cu tentă nostalgică. Elementele au fost create astfel încât să permită realizarea unor aranjamente armonioase. Textura arşarului este pusă în valoare printr-o nuanşă caldă. În a doua variantă de culoare arşarul este combinat cu
vanilie (10 elemente). Îmbinarea perfectă a texturii subliniază cele două planuri ale rotunjimilor. Trăgătorii confortabili sunt
proiectaşi special pentru a se integra armonios în stilul acestui sistem. Picioarele reglabile dau posibilitatea alinierii precise a
corpurilor dintr-un aranjament. 51 de elemente disponibile în varianta de culoare: arşar strassburg, dintre care 10 elemente
disponibile şi în varianta de culoare: arşar strassburg / vanilie.

trăgător

polişă ELP/3/9, polişă ELP/1/9

picioare reglabile (aliniere uşoară)

51 elemente de culoare arşar strassburg, două planuri ale rotunjimilor, canturi din pvc (rezistenşă)
comodă EL4S/7/9, dulap EL4D/10/9
arşar strassburg

arşar strassburg / vanilie

205

1
Compară !
toate canapelele pag. 120-143
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331

ALEGE

proiect de mobilier tapişat: ROBERT KOWALCZYK

CULOAREA

TAPIŢERIEI

scaun ELIPPE
ELKRS
î./l./a.
93/47/54cm

1

206

masă ELIPPE
ELSTOR
î./l./L.
75cm/80cm/126,5-176,5cm

fotoliu
ELIPPE
î./l./a.
70/80/83cm

2

canapea
ELIPPE
î./l./a.
70/212/90cm

•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit 130x190

3
sistemul modular

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89

elippe
elemente disponibile în două variante
de culoare (restul elementelor numai
în varianta de culoare arşar strassburg)

comodă RTV
ELRTV2D/4/13,5
î./l./a.
41,5/135/63cm

măsuşă - comodă RTV
ELLAW/4/9
î./l./L.
40,5/54/90cm

sufragerie
1

4

arşar strassburg

arşar strassburg /
vanilie

5

dulap (2buc.) EL4D/10/9, vitrină ELW/19/5 L, polişă
ELP/1/13,5, comodă EL2D7S/12/13,5, vitrină ELW/19/9,
masă ELIPPE ELSTOR, scaun (4buc.) ELIPPE ELKRS

cameră de zi
1

rafturi ELO/15/13,5, polişă ELP/3/13,5, dulap
EL2D2S/7/13,5

2

dulap EL6D/19/9, dulap suspendat ELP2D/3/13,5,
dulap EL3D3S/9/13,5, dulap EL3D/19/5 P

3

comodă EL5S/12/5, dulap EL6D/15/13,5, comodă RTV
ELRTV2D/4/13,5, polişă ELP/3/9, dulap EL2D2S/12/9,
măsuşă ELLAW/4/9

4
5

rafturi ELO/10/5, polişă ELP/1/13,5, comodă EL4S/7/9,
rafturi ELO/10/9
(2 variante de culoare)

207

208

noptieră EL1S/4/5, rafturi (2buc.) ELO/19/9, vitrină ELW/19/5 L, polişă ELP/1/9, comodă EL4S/7/9, dulap EL2D2S/7/13,5, dulap EL4D/10/9, măsuşă ELLAW/4/9

209

1
Compară !
toate birourile pag. 282-287

comodă mobilă
ELC/5/5
î./l./a.
56/47,5/34,5cm

2

210

birou
ELBIU/7/10
î./l./L.
75/64/100cm

birou
ELBIU/7/14
î./l./L.
75/64/140cm

birou
ELBIU/7/12
î./l./L.
75/64/120cm

colş birou
ELLACZ/1/7
î./l./a.
3/64/64cm

birou
ELBIU/7/16
î./l./L.
75/64/160cm

birou

3
1

vitrină (2buc.) ELW/19/9, rafturi ELO/19/5, comodă mobilă
ELC/5/5, birou ELBIU/7/14, colş birou ELLACZ/1/7, birou
ELBIU/7/16, măsuşă ELLAW/4/9, comodă EL5S/12/5

2

colş birou ELLACZ/1/7

3

birou ELBIU/7/12

1

polişă (6buc.) ELP/4/5, noptieră (2buc.) EL1S/4/5, pat
ELLOZ/160, dulap ELSUL3D3S/19/13,5, măsuşă
ELLAW/4/9

2

noptieră EL2S/4/5, pat ELLOZ/160

3

dulap ELSU2D2S/19/9, pat ELLOZ/90, noptieră EL1S/4/5,
dulap EL6D/19/9, birou ELBIU/7/10, comodă mobilă
ELC/5/5

dormitor

1
Compară !
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

saltea
l./L.
140/199cm

saltea
l./L.
90/199cm

grilaj pentru pat opşional
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
*grilaje disponibile:
L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70
L16/90, L21/90

saltea
* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

sistemul modular

elippe

elemente disponibile în două variante
de culoare (restul elementelor numai
în varianta de culoare arşar strassburg)

noptieră
EL2S/4/5
î./l./a.
38/47,5/36cm

2

pat
ELLOZ/140
î./l./L.
62/150/218,5cm

pat
ELLOZ/90
î./l./L.
62/102/206,5cm

pat
ELLOZ/160
î./l./L.
62/168,5/218,5cm

noptieră
EL1S/4/5
î./l./a.
38/47,5/34,5cm

arşar strassburg

arşar strassburg /
vanilie

3
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

elippe alte elemente ale sistemului
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate holurile pag. 186-187

polişă
ELP/1/5
î./l./a.
18/47,5/25cm
arşar strassburg

polişă
ELP/1/13,5
î./l./a.
18/135/25cm

polişă
ELP/3/13,5
î./l./a.
27,5/135/22cm

polişă
ELP/3/9
î./l./a.
27,5/90/22cm

polişă
ELP/3/5
î./l./a.
27,5/47,5/22cm

dulap suspendat
ELP2D/3/9
î./l./a.
27,5/90/25cm

dulap suspendat
ELP2D/3/13,5
î./l./a.
27,5/135/25cm

polişă
ELP/4/13,5
î./l./a.
39,5/135/22cm

polişă
ELP/4/9
î./l./a.
39,5/90/22cm

polişă
ELP/4/5
î./l./a.
39,5/47,5/22cm

dulap
EL2D2S/7/13,5
î./l./a.
62,5/135/45cm

comodă
EL4S/7/9
î./l./a.
62,5/90/45cm

comodă mobilă
ELC/5/5
î./l./a.
56/47,5/34,5cm

arşar strassburg /
vanilie

elemente disponibile în două variante
de culoare (restul elementelor numai
în varianta de culoare arşar strassburg)

comodă
EL2D7S/12/13,5
î./l./a.
113/135/45cm

vitrină
ELW/19/5 L/P
î./l./a.
189/47,5/34,5cm

vitrină
ELW/19/9
î./l./a.
189/90/34,5cm

polişă
ELP/1/9
î./l./a.
18/90/25cm

comodă
EL2D2S/12/9
î./l./a.
113/90/45cm

comodă
EL5S/12/5
î./l./a.
113/47,5/45cm

dulap
EL3D3S/9/13,5
î./l./a.
83/135/45cm

dulap
EL6D/19/9
î./l./a.
189/90/34,5cm

dulap
EL3D/19/5 L/P
î./l./a.
189/47,5/34,5cm

dulap
EL6D/15/13,5
î./l./a.
154/135/34,5cm

rafturi
ELO/19/9
î./l./a.
189/90/34,5cm

rafturi
ELO/19/5
î./l./a.
189/47,5/34,5cm

rafturi
ELO/15/13,5
î./l./a.
154/135/34,5cm

dulap
EL2D/19/9
î./l./a.
189/90/34,5cm

dulap
ELD/19/5 L/P
î./l./a.
189/47,5/34,5cm

dulap
EL4D/10/9
î./l./a.
98/90/34,5cm

comode RTV: pag.207, măsuşă: pag.207,
canapea, fotoliu: pag.206, paturi, noptiere:
pag.211, birouri: pag.210, elemente
suspendate: pag.212, elemente pentru hol,
oglinzi: pag.212, dulapuri: pag.212, masă,
scaune: pag.206

rafturi
ELO/10/13,5
î./l./a.
98/135/34,5cm

rafturi
ELO/10/9
î./l./a.
98/90/34,5cm

rafturi
ELO/10/5
î./l./a.
98/47,5/34,5cm

cuier
ELH/1/4
î./l./a.
15/42,5/25cm
oglindă
(verticală sau orizontală)
ELLU/13/5
î./l.
135/47,5cm

dulap
EL1DK/4/9
î./l./a.
42,5/90/34,5cm

212

dulap
ELSUL3D3S/19/13,5
î./l./a.
189/135/60cm

dulap
ELSU2D2S/19/9
î./l./a.
189/90/60cm

dulap
ELSUL4D/21/18
î./l./a.
213/180/60cm
comodă EL4S/7/9, vitrină ELW/19/5 L

213

214

sistemul modular syriusz
Producător: BRW sp.z o.o

Prin folosirea tehnologiei moderne se obşine mobilier cu forme masive la un preş atractiv. Vitrinele cu sticlă sablată, trăgătorii de culoarea aluminiului, ornamentele şi soclurile masive, forma eliptică a picioarelor oferă mobilei un caracter
modern. Utilizarea mobilierului este mai uşoară datorită folosirii pistoanelor cu gaz la vitrine si a ghidajelor cu role la sertare.
41 de elemente disponibile în varianta de culoare: arşar strassburg, dintre care 23 de elemente disponibile şi în varianta
de culoare: arşar strassburg / vanilie.
Vezi sistemul TOM (pag.224-225) compus din elemente care păstrează stilul sistemului SYRIUSZ la un preş mai bun!

41 elemente de culoare arşar strassburg

picior

trăgător

ornament

23 de elemente disponibile în varianta de culoare arşar strassburg / vanilie
vitrină XW1S/20/6, polişă (2buc.) XP/1/12, polişă XP/1/6, comodă RTV XRTV2S/4/12

arşar strassburg

arşar strassburg / vanilie

215

1

comodă RTV
XRTV1S/7/7
î./l./a.
74,5/68/52cm

2

216

comodă RTV
XRTV2S/4/12
î./l./a.
44/120/63cm

comodă RTV
XRTV1S/4/8
î./l./a.
44/80/63cm

cameră de zi

3
1

vitrină (2buc.) XW1S/20/6, polişă (2buc.) XP/1/12,
comodă RTV XRTV2S/4/12, comodă X4S/9/6, măsuşă
XLAW/5/12

2

comodă RTV XRTV1S/4/8 (arşar strassburg)

3

comodă RTV XRTV1S/4/8 (arşar strassburg / vanilie)

1
sistemul modular

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331

syriusz
elemente disponibile în două variante
de culoare (restul elementelor numai
în varianta de culoare arşar strassburg)

măsuşă
XLAW/5/12
î./l./L.
46/58/120cm

2

masă Syriusz
XSTO 150
î./l./L.
74/85/150-190cm

scaun Syriusz
XKRS
î./l./a.
95/44/55cm

arşar strassburg

arşar strassburg /
vanilie

sufragerie

3
1

vitrină X3W2D3S/20/16, comodă X2D4S/9/18,
masă SYRIUSZ XSTO 150, scaun SYRIUSZ (4buc.) XKRS

2
3

vitrină suspendată XWZ/4/15, comodă X2D4S/9/18
comodă X2W1K3S/12/16

polişă XP/1/7, comodă X4S/9/6, pat XLOZ/140, polişă
XP/1/7, noptieră X2S/5/5, dulap XD1S/20/6L, dulap pe colş
XSUN/20/7, dulap XD1S/20/6P, birou XBIU/7/12,
scaun Syriusz XKRS

217

218

219

1
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287

birou
XBIU/7/12
î./l./L.
75/67/120cm

2

220

birou
XBIU/7/17
î./l./L.
75/67/170cm

dulap pe colş
XSUN/20/7
î./l./a.
194,5/41-68/41-68cm

dulap
XSU2D/20/9
î./l./a.
194,5/90/63cm

1
Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

saltea
l./L.
140/199cm

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

sistemul modular

syriusz

saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

elemente disponibile în două variante
de culoare (restul elementelor numai
în varianta de culoare arşar strassburg)

* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci,
2x80 lăşimea grilajului
noptieră
X2S/5/5
î./l./a.
46,5/49/41cm

pat
XLOZ/140
î./l./L.
87/158,5/216cm

pat
XLOZ/160
î./l./L.
86/176,5/215cm

birou
1

comodă X2W1K3S/12/16, vitrină X2W1S/20/9, birou
XBIU/7/17

2

comodă X4S/9/6, birou XBIU/7/12, rafturi pe colş XNZ/20/4,
dulap pe colş XSUN/20/7, rafturi XO/20/6

2

noptieră
X1S/5/6
î./l./a.
46/60/41cm

dulap
XSUL3D/20/16 II
î./l./a.
194,5/160/63cm

arşar strassburg

arşar strassburg /
vanilie

Două variante de culoare!
23 de elemente disponibile în două variante de
culoare: arşar strassburg sau arşar strassburg /
vanilie.

dormitor
1

noptieră (2buc.) X2S/5/5, pat XLOZ/160, comodă X4S/9/6,
dulap XSUL3D/20/16 II

2

noptieră X2S/5/5, pat XLOZ/160

221

sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

syriusz alte elemente ale sistemului
Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate holurile pag.186-187

polişă
XP/1/6
î./l./a.
3/60/25cm

comodă RTV
XRTV1S/7/7
î./l./a.
74,5/68/52cm

rafturi
pe colş
XNZ/12/4
î./l./a.
119/41/41cm

comodă RTV
XRTV2S/4/12
î./l./a.
44/120/63cm

rafturi
XO/12/6
î./l./a.
119/60/41cm

polişă
XP/1/7
î./l./a.
3/70/25cm

dulap
XD/12/6 L/P
î./l./a.
119/60/41cm

polişă
XP/1/12
î./l./a.
3/120/25cm

vitrină suspendată
XWZ/4/9
î./l./a.
39,5/90/30,5cm

vitrină suspendată
XWZ/4/15
î./l./a.
39,5/150/30,5cm

comodă
X2D4S/9/18
î./l./a.
92/177/41cm

comodă RTV
XRTV1S/4/8
î./l./a.
44/80/63cm

comodă
X5S/12/6
î./l./a.
119/60/41cm

polişă
XP/1/8
î./l./a.
3/80/25cm

dulap
X2D/12/9
î./l./a.
119/90/41cm

comodă
X2W4S/9/18
î./l./a.
92/177/41cm

comodă
X2D1K3S/12/16
î./l./a.
119/160/41cm

comodă
X2W1K3S/12/16
î./l./a.
119/160/41cm

oglindă
XLUS/8/9
î./l.
75/90cm

comodă
X4S/9/9
î./l./a.
92/90/41cm

dulap
XD1S/20/6
î./l./a.
194,5/60/41cm

oglindă
XLUS/10/6
î./l.
100/60cm

comodă
X4S/9/6
î./l./a.
92/60/41cm

cuier
XPN/15/6
î./l./a.
148/60/4,5cm

comode RTV: pag.216, măsuşă: pag.217, pat, noptieră: pag.221,
birouri: pag.220, elemente suspendate: pag.222, elemente pentru
hol, oglinzi: pag.222, dulapuri: pag. 220-221, 222, masă, scaune:
pag.217

arşar strassburg

rafturi
pe colş
XNZ/20/4
î./l./a.
194,5/41/41cm

222

rafturi
XO/20/6
î./l./a.
194,5/60/41cm

dulap pe colş
XSUN/20/7
î./l./a.
194,5/41-68/41-68cm

dulap
XSU2D/20/9
î./l./a.
194,5/90/63cm

arşar strassburg /
vanilie

elemente disponibile în două variante
de culoare (restul elementelor numai
în varianta de culoare arşar strassburg)

dulap
XSUL3D/20/16 II
î./l./a.
194,5/160/63cm

vitrină
X3W2D3S/20/16
î./l./a.
194,5/160/41cm

vitrină
X2W1S/20/9
î./l./a.
194,5/90/41cm

vitrină
XW1S/20/6 L/P
î./l./a.
194,5/60/41cm

polişă (2buc.) XP/1/8, comodă RTV XRTV1S/4/8, vitrină XW1S/20/6, dulap XD1S/20/6, comodă X4S/9/6

223

Module destinate camerei de zi. Formă masivă. Vitrine cu sticlă sablată, trăgători de culoarea aluminiului. Ornamente şi socluri masive.
11 elemente în 2 variante de culoare a fronturilor: arşar strassburg, arşar strassburg / vanilie.

224

1

sistemul modular tom
Producător: BRW sp.z o.o

2
rafturi 90
(corp suprapus)
î./l./a.
188,5/90/38,5cm

Compară !
toate dulapurile pag. 178-185

vitrină 90
(corp suprapus)
î./l./a.
188,5/90/38,5cm

bar
(corp suprapus)
î./l./a.
188,5/90/38,5cm

postament 60
î./l./a.
42,5/60/58,5cm

dulap
dulap*
î./l./a.
pe colş*
231/90/58,5cm
î./l./a.
231/38,5-75,5/38,5-75,5cm
*variantă pe stânga sau pe dreapta

dulap 4S*
î./l./a.
231/60/38,5cm

cameră de zi
1

vitrină 4S* (3buc.), rafturi 50

2

rafturi pe colş, dulap 4S, vitrină înaltă, bar (corp
suprapus), postament 90, dulap; birou XBIU/7/17
(SYRIUSZ)

3

TOM+SYRIUSZ
postament 90 (2buc.), vitrină înaltă (2buc.), vitrină
suspendată XWZ/4/9 (2buc.), postament 90 (3buc.),
vitrină 90 (corp suprapus), vitrină suspendată XWZ/4/9

arşar strassburg

vitrină 4S*
î./l./a.
231/60/38,5cm

vitrină
înaltă*
î./l./a.
231/60/38,5cm

rafturi 50
î./l./a.
231/50/38,5cm

rafturi
pe colş
î./l./a.
231/38/38cm

postament 90
î./l./a.
42,5/90/58,5cm

(până la
epuizarea
stocului)

3

arşar strassburg /
vanilie

225
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sistemul modular brw
Producător: BRW sp.z o.o

Rotunjimi caracteristice ale fronturilor masive, trăgătorilor şi picioarelor, ofertă bogată de birouri şi corpuri suprapuse, picioare reglabile, sticlă bombată pentru vitrine, posibilitatea amenajării colşurilor camerei ( simbol:
). 59 de elemente
în varianta de culoare: arin gălbui.

unghiuri drepte
rotunjimi delicate

sticlă bombată
ornamente cu forme
rotunjite

două variante pentru vitrine!
vitrină MW/18/4.5, dulap MD/10/4.5, rafturi MR1S/12/8, comodă RTV MRTVD/4/8, dulap MD/18/4.5

arin gălbui

227

1
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89

comodă RTV
MRTV/6/7
î./l./a.
73/68/52cm

2

228

comodă RTV
MRTVD/4/8
î./l./a.
53,5/80/56cm

măsuşă
MĂSUĂ 5.5/12
î./l./L.
53/60/120cm

comodă RTV
MRTVD1S/4/9
î./l./a.
43/90/58,5cm

cameră de zi

3
1

dulap MD/18/4.5, comodă RTV MRTVD/4/8, rafturi
MR1S/12/8, vitrină MW2S/18/7, polişă MP/1/4.5,
comodă MS6/10/4.5, dulap MSU/18/7, măsuşă
MĂSUĂ 5.5/12

2
3
4

comodă RTV MRTVD1S/4/9

5

fotoliu BRW, canapea BRW 2, măsuşă MĂSUĂ 5.5/12

comodă RTV MRTV/6/7
comodă MS5/7/7, comodă RTV MRTVD/4/8, dulap
MD/7/7, fotoliu BRW, canapea BRW 2, fotoliu BRW, măsuşă
MĂSUĂ 5.5/12, vitrină (2buc.) MWŁ2S/18/7; dulap
MD/10/4.5, vitrină MW/10/7

4
sistemul modular

Compară !
toate canapelele pag. 120-143
proiect de mobilier tapişat: ROBERT KOWALCZYK

•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit
115x192

brw

•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit
145x192

ALEGE
CULOAREA

TAPIŢERIEI
fotoliu
BRW
î./l./a.
88/104/93cm

Disponibil într-o gamă largă de stofe!

canapea
BRW 2R
î./l./a.
88/164/93cm

canapea fixă
BRW 2
î./l./a.
88/164/93cm

canapea
BRW 3R
î./l./a.
88/194/93cm

canapea fixă
BRW 3
î./l./a.
88/194/93cm

arin
gălbui

5

mobilierul tapişat este disponibil într-o gamă largă
de stofe. Mai multe informaşii obşineşi în expozişiile
noastre.

229

1
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

saltea
l./L.
90/199cm

saltea
l./L.
140/199cm

saltea cu ramă
arcuri sau burete

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/140, L21/140, L16/2x70,
L21/2x70

pat
MT/20/9
î./l./L.
55-65/95/205cm

pat
MT/20/14
î./l./L.
59-65/150/205cm

* ex: L16/2x70 - L numărul de
şipci, 2x70 lăşimea grilajului

noptieră
MN1S/3/3
î./l./a.
43/40/37cm

Compară !
toate birourile pag. 282-287

dulap
MSUŁ2S/18/7
î./l./a.
203/68/53cm

dulap
MSU2S/18/7
î./l./a.
193,5/68/53cm

dormitor

2
1

noptieră (2buc.) MN1S/3/3, pat MT/20/14, dulap (2buc.)
MSUŁ2S/18/7

2

noptieră MN1S/3/3

3

dulap (2buc.) MSU2S/18/7

birou

230

1

birou BIU/7/14, birou BIU/7/11, vitrină (2buc.) MW/18/4.5,
polişă MP/1/7, dulap (2buc.) MD/10/4.5, vitrină (2buc.)
MW/10/4.5, dulap MD3S/10/7

2

rafturi (2buc.) MO/18/3, bar MB/10/7, dulap MD/18/4.5,
comodă MS6/10/7, rafturi MO/18/3;
birou BIU/7/14, vitrină (2buc.) MW/18/4.5, fotoliu (2buc.)
BRW, măsuşă MĂSUĂ 5.5/12

dulap
MDKZ/5/4
î./l./a.
62/40/40,5cm

3

comodă
MS4KZ/5/4
î./l./a.
62/40/40,5cm

birou
BIU/7/14K
î./l./L.
76,5/67/137cm

1
sistemul modular

corp suprapus pentru birou
MR/1/4.5
î./l./a.
13/45/42cm

birou
BIU/7/9
î./l./L.
75/59/90cm

brw

corp suprapus pentru birou
MR/1/5.5
î./l./a.
17/55/40cm

birou
BIU/7/11
î./l./L.
76,5/59/109cm

birou
BIU/7/14
î./l./L.
76,5/67/137cm

birou
BIU/7/12
î./l./L.
76/75/120cm

colş
birou
MŁ/8/8
î./l./a.
3/78/78cm

birou
BIU/7/16
î./l./L.
76/75/160cm

arin
gălbui

2

231

sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

brw alte elemente ale sistemului
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185

rafturi
MR1S/12/8
î./l./a.
124,5/80/28cm
rafturi pe colş
exterioare
MNZ/7/3
î./l./a.
86,5/35,5/35,5cm

rafturi
pe colş
interioare
MNW/10/6
î./l./a.
115,5/35,5-60/35,5-60cm

rafturi
MR/17/10
î./l./a.
177,5/102/27,5cm

rafturi
pe colş
exterioare
MNZ/10/3
î./l./a.
115,5/35,5/35,5cm

rafturi
MO/10/4.5
î./l./a.
115,5/45/35,5

rafturi
MO/10/7
î./l./a.
115,5/68/35,5cm

dulap
MD/10/4.5
î./l./a.
115,5/45/36cm

dulap
MD/10/7
î./l./a.
115,5/68/35,5cm

baR
MB/10/7
î./l./a.
115,5/68/35,5cm

dulap
MD3S/10/7
î./l./a.
115,5/68/35,5cm

comode RTV: pag.228, măsuşe: pag.228, pat, noptieră:
pag.230, dulapuri: pag.230, 232-233, fotolii, canapele:
pag.229, birouri: pag. 230-231

arin
gălbui

comodă RTV
MRTV/6/7
î./l./a.
73/68/52cm
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comodă RTV
MRTVD/4/8
î./l./a.
53,5/80/56cm

rafturi
pe colş
exterioare
MNZ/18/3
î./l./a.
193,5/35,5/35,5cm

comodă RTV
MRTVD1S/4/9
î./l./a.
43/90/58,5cm

rafturi
MO/18/3
î./l./a.
193,5/30/35,5cm

rafturi
MO/18/4.5
î./l./a.
193,5/45/35,5cm

măsuşă
MĂSUĂ 5.5/12
î./l./L.
53/60/120cm

rafturi
MO/18/7
î./l./a.
193,5/68/35,5cm

dulap
MD/18/4.5
î./l./a.
193,5/45/35,5cm

dulap
MSU/18/4.5
î./l./a.
193,5/45/53cm

dulap
MD/18/7
î./l./a.
193,5/68/35,5cm

dulap
MSU/18/7
î./l./a.
193,5/68/53cm

polişă
MP/1/4.5
î./l./a.
8/45/27,5cm

polişă
MP/1/7
î./l./a.
8/68/27,5cm

polişă
MP/1/9
î./l./a.
8/90/27,5cm

oglindă
ML/10/5
î./l./a.
109,5/45cm

dulap
MD/7/7
î./l./a.
86,5/68/35,5cm

dulap
MD7S/10/10
î./l./a.
115,5/102/37cm

comodă
MS5/7/7
î./l./a.
86,5/68/37cm

dulap
MD7S/10/12
î./l./a.
115,5/117/35,5cm

comodă
MS5/7/4.5
î./l./a.
86,5/45/37cm

dulap
MDKZ/5/4
î./l./a.
62/40/40,5cm

comodă
MS4KZ/5/4
î./l./a.
62/40/40,5cm

comodă
MS6/10/4.5
î./l./a.
115,5/45/37cm

comodă
MS6/10/7
î./l./a.
115,5/68/37cm

•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit
115x192

proiect de mobilier tapişat: ROBERT KOWALCZYK

noptieră
MN1S/3/3
î./l./a.
43/40/37cm

vitrină pe colş
exterioară
MNZ/7/3+STICLĂ
î./l./a.
86,5/35,5/35,5cm

vitrină
MW/10/4.5
î./l./a.
115,5/45/36cm

vitrină pe colş
exterioară
MNZ/10/3+STICLĂ
î./l./a.
115,5/35,5/35,5cm

•cu funcşie de dormit
suprafaşă de dormit
145x192

ALEGE
CULOAREA

TAPIŢERIEI
canapea
BRW 2R
î./l./a.
88/164/93cm

fotoliu
BRW
î./l./a.
88/104/93cm

dulap pe colş
MSUN/18/7
î./l./a.
193,5/35,5-70/35,5-70cm

dulap
MSU2S/18/7
î./l./a.
193,5/68/53cm

dulap
MSUŁ2S/18/7
î./l./a.
203/68/53cm

vitrină stânga
MWŁ/18/4.5L
î./l./a.
204,5/45/35,5cm

canapea
BRW 3R
î./l./a.
88/194/93cm

canapea fixă
BRW 2
î./l./a.
88/164/93cm

vitrină dreapta
MWŁ/18/4.5P
î./l./a.
204,5/45/35,5cm

vitrină
MWŁ2S/18/7
î./l./a.
203/68/43,5cm

vitrină
MW/18/4.5
î./l./a.
193,5/45/35,5cm

canapea fixă
BRW 3
î./l./a.
88/194/93cm

vitrină
MW2S/18/7
î./l./a.
193,5/68/43,5cm
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sistemul modular
Producător: BRW sp.z o.o

Fronturi cu margini teşite, ofertă bogată de birouri şi corpuri suprapuse, accesorii (SIRO) pentru montajul rafturilor, sticlă
rotundă pentru vitrinele pe colş, corpuri suprapuse pentru dulapuri care permit utilizarea întregului spaşiu din încăpere,
posibilitatea amenajării colşurilor camerei (simbol: ), picioare reglabile (permit alinierea uşoară a elementelor dintr-un
aranjament). 69 de elemente în varianta de culoare: arin.

vitrină NZ/10/3+STICLĂ, dulap D7S/10/10, vitrină NZ/10/3+STICLĂ

arin
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1

comodă RTV
RTVD/4/7
î./l./a.
49,5/68/50,5cm

2
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comodă RTV
RTV1S/3/7
î./l./a.
39/68/50,5cm

3

comodă RTV
RTV/6/7
î./l./a.
69/68/50,5cm

4

1
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag.374-379
toate saltelele pag. 380-385

sistemul modular
oglindă
L/10/7
î./l.
102/68cm

saltea
l./L.
90/199cm

pat
WALDEK 90
î./l./L.
55-65/95/203cm

comodă
S5/7/7
î./l./a.
82,5/68/33,5cm

cameră de zi

2

dulap
SU/18/5
î./l./a.
189,5/49/50,5cm

dulap
SU2S/18/7
î./l./a.
189,5/68/50,5cm

1

dulap D7S/10/10, vitrină NZ/10/3+STICLĂ, dulap înalt
D/18/5, polişă P/1/7, dulap D3S/10/7, vitrină WŁ/18/7, rafturi
R1S/12/7, comodă RTV RTVD/4/7, dulap SU/18/7

2
3
4

comodă RTV RTV/6/7

arin

3

comodă RTV RTV1S/3/7
comodă RTV RTVD/4/7

dormitor
1

pat (2buc.) WALDEK 90, dulap SU/18/5, dulap SU2S/18/7,
dulap SU/18/5, oglindă L/10/7, comodă S5/7/7

2

pat WALDEK 90

3

dulap SU/18/7, dulap SU/18/5, dulap SU/18/7
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1
Compară !
toate birourile pag.282-287

birou
BIROU “123”
î./l./L.
75-85/59/123cm

birou
BIROU “140”
î./l./L.
76/67/137cm

2
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3

birou
BIROU “109”
î./l./L.
76/59/109cm

4

birou
BIROU “120N”
î./l./L.
76/100,5/100,5cm

1
sistemul modular
corp suprapus
R/1/4
î./l./a.
12/40/37,5cm

birou
BIROU „120K”
î./l./L.
76/59/120cm

birou
BIROU „90”
î./l./L.
75/59/90cm

birou
BIROU 7/12
î./l./L.
76/72/120cm

birou
BIROU 7/16
î./l./L.
76/72/160cm

cameră de tineret

2
1

dulap D2S/18/5, birou BIROU „109”, dulap suspendat
RD/9/11, rafturi O/18/4, dulap SU2S/18/7, rafturi (2buc.) O/7/4

2

birou BIROU “120N”

3
4

rafturi O/18/4, polişă R/9/11, birou BIROU “123”

dulap
DKZ/5/4
î./l./a.
58,5/40/40cm

comodă
S4KZ/5/4
î./l./a.
58,5/40/40

arin

3

dulap suspendat RD/9/14

birou
1

dulap înalt D/18/5, rafturi (2buc.) O/18/4, dulap înalt D/18/5,
vitrină W/18/5, dulap pe colş SUN/18/7, vitrină W/18/5, dulap
înalt D/18/5, dulap D/10/5, vitrină W/10/7, birou BIROU 7/12,
dulap S4KZ/5/4, corp suprapus R/1/4, birou BIROU 7/16,
dulap DKZ/5/4

2

rafturi (2buc.) O/18/4, dulap suspendat RD/9/11, birou
BIROU “109”

3

trăgător
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sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

alte elemente ale sistemului
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate holurile pag. 186-187

polişă
P/1/5
î./l./a.
8/49/27,5cm

polişă
P/1/7
î./l./a.
8/68/27,5cm

rafturi
pe colş
interioare
NW/7/6
î./l./a.
82,5/33,5-58/33,5-58cm

rafturi
pe colş
exterioare
NZ/7/3
î./l./a.
82,5/33,5/33,5cm

rafturi
O/7/4
î./l./a.
82,5/40/33,5cm

rafturi
O/7/7
î./l./a.
82,5/68/33,5cm

dulap
D/7/5
î./l./a.
82,5/49/33,5cm

dulap
D/7/7
î./l./a.
82,5/68/33,5cm

rafturi
pe colş
interioare
NW/10/6
î./l./a.
111,5/33,5-58/33,5-58cm

rafturi
pe colş
exterioare
NZ/10/3
î./l./a.
111,5/33,5/33,5cm

rafturi
O/10/4
î./l./a.
111,5/40/33,5cm

rafturi
O/10/7
î./l./a.
111,5/68/33,5cm

dulap
D/10/5
î./l./a.
111,5/49/33,5cm

dulap
D/10/7
î./l./a.
111,5/68/33,5cm

corp
suprapus
pe colş
DNW/5/7
î./l./a.
54/33,5-68/33,5-68cm

dulap
pe colş
SUN/18/7
î./l./a.
189,5/33,5-68/33,5-68cm
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corp
suprapus
D/5/5
î./l./a.
54/49/33,5cm

rafturi
O/18/3
î./l./a.
189,5/30/33,5cm

rafturi
O/18/4
î./l./a.
189,5/40/33,5cm

rafturi
O/18/7
î./l./a.
189,5/68/33,5cm

dulap înalt
D/18/5
î./l./a.
189,5/49/33,5cm

dulap
D2S/7/7
î./l./a.
82,5/68/33,5cm

bar
B/10/7
î./l./a.
111,5/68/33,5cm

corp
suprapus
D/5/7
î./l./a.
54/68/33,5cm

dulap
D/18/7
î./l./a.
189,5/68/33,5cm

dulap
D3S/10/7
î./l./a.
111,5/68/33,5cm

corp
suprapus
DG/5/7
î./l./a.
54/68/50,5cm

dulap
SU/18/5
î./l./a.
189,5/49/50,5cm

dulap
SU/18/7
î./l./a.
189,5/68/50,5cm

cuier
RH/5/5
î./l./a.
61/49/30cm

polişă
R/9/11
î./l./a.
99/109/20cm

polişă
R/7/17
î./l./a.
97,5/176/20cm

dulap suspendat
RD/9/11
î./l./a.
97,5/109/20cm

cuier
RH/15/6
î./l./a.
149/60/32cm

cu montare
pe stânga sau pe dreapta
comodă
S5/7/5
î./l./a.
82,5/49/33,5cm

comodă
S6/10/5
î./l./a.
111,5/49/33,5cm

comodă
S5/7/7
î./l./a.
82,5/68/33,5cm

comodă
S6/10/7
î./l./a.
111,5/68/33,5cm

dulap suspendat
RD/9/14
î./l./a.
97,5/137/20cm

dulap
D/3/6
î./l./a.
39/60/33,5cm

dulap
D7S/10/10
î./l./a.
111,5/102/33,5cm

vitrină
W/10/7
î./l./a.
111,5/68/33,5cm

vitrină
pe colş
exterioară
NZ/10/3+STICLĂ
î./l./a.
111,5/33,5/33,5cm

rafturi
R1S/12/7
î./l./a.
120/68/27,5cm

rafturi
R/17/10
î./l./a.
169,5/102/27,5cm

rafturi
R/17/4
î./l./a.
177/40/33,5cm

vitrină
pe colş
exterioară
NZ/10/3+STICLĂ
î./l./a.
82,5/33,5/33,5cm

comode RTV: pag.236, pat, noptieră: pag.237, szafy: str.237,
240-241, elemente pentru hol, oglinzi: pag.241, birouri: pag.
238-239

arin

dulap
D2S/18/5
î./l./a.
189,5/49/33,5cm

dulap
SU2S/18/7
î./l./a.
189,5/68/50,5cm

vitrină
WŁ/18/7
î./l./a.
197/68/42,5cm

vitrină
W3S/18/7
î./l./a.
189,5/68/33,5cm

vitrină
W/18/5
î./l./a.
189,5/49/33,5cm

dulap
cu oglindă
L2S/18/5
î./l./a.
189,5/49/33,5cm
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Sistem format din 17 elemente care servesc la amenajarea clasică a interioarelor de diferite mărimi. Cornişe cu diferite forme, dimensiuni
variate ale elementelor. Trăgători din alamă. Ramele fronturilor cu ornament gravat. Modulele sunt disponibile în 2 variante de culoare: măr închis şi nuc aosta închis.
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1

sistemul modular wiktor
Producător: BRW sp.z o.o

2
dulap de
lenjerie
(corp suprapus)
î./l./a.
149/90/32cm

bar
(corp suprapus)
î./l./a.
149/90/32cm

rafturi RTV
(corp suprapus)
î./l./a.
139/90/36cm

vitrină
cu bar
(corp suprapus)
î./l./a.
149/90/32cm

vitrină 80
vitrină
(corp suprapus)
cu dulap
î./l./a.
de lenjerie
(corp suprapus) 162/80/41,5cm
î./l./a.
149/90/32cm

postament 90
î./l./a.
53/90/50cm

comodă 80
î./l./a.
53/80/50cm

cameră de zi
1

vitrină cu bar (corp suprapus), postament 90 (2buc.),
vitrină 70 (corp suprapus), comodă 70, vitrină cu dulap
de lenjerie (corp suprapus),
comodă RTV 1S

2

vitrină cu bar (corp suprapus), postament 90, vitrină
(corp suprapus), comodă 80, vitrină cu dulap
de lenjerie (corp suprapus), dulap

3

vitrină (corp suprapus) (2buc.), postament 90, comodă 80
(2buc.), bar (corp suprapus), postament 90

4

trăgător
măr închis

3

vitrină
(corp suprapus)
î./l./a.
161/88/45,5cm

vitrină 70
(corp suprapus)
î./l./a.
161,5/78/45,5cm

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate dulapurile pag. 178-185

bar 80
î./l./a.
131,5/80/36,5cm

dulap înalt
comodă 70 dulap
î./l./a.
î./l./a.
î./l./a.
53/70/50cm 214/98/56,5cm 214/53/51cm

măsuşă
î./l./L.
49/80/50cm

măsuşă cu macara
(mecanism de ridicare
a blatului)
î./l./L.
60-76/66/132-172cm

comodă RTV 1S
î./l./a.
49/80/50cm

4

nuc aosta închis

243

Elemente înalte, cu formă dreaptă, comode şi dulapuri de dimensiuni mari care permit utilizarea întregului spaşiu din încăpere. Module pe
colş: exterioare (rafturi) şi interioare (dulap).15 elemente în arin.
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1

sistemul modular borys

2
rafturi
oblice
î./l./a.
235,5/50/35,5-52cm

rafturi pe colş
(exterioare)
î./l./a.
235,5/35,5/33cm

bar
(corp suprapus)
î./l./a.
194/90/35,5cm

rafturi
(corp suprapus)
î./l./a.
194/90/35,5cm

vitrină RTV
(corp suprapus)
î./l./a.
194/90/35,5cm

vitrină
(corp suprapus)
î./l./a.
194/60/35,5cm

vitrină
înaltă
î./l./a.
235,5/60/35,5cm

Compară !
toate dulapurile
pag.178-185
dulap de lenjerie
(corp suprapus)
î./l./a.
194/90/35,5cm

comodă 90
î./l./a.
74,5/90/52cm

dulap
î./l./a.
235,5/90/52cm

dulap înalt
dulap pe colş
postament 90
î./l./a.
î./l./a.
î./l./a.
235,5/60/35,5cm 235,5/90/33-90cm 41,5/90/52cm

cameră de zi
1

vitrină RTV (corp suprapus), comodă 90, vitrină
(corp suprapus), comodă 60

2

comodă 90, postament 60, vitrină
(corp suprapus), vitrină înaltă (2buc.), postament 90
(2buc.), rafturi (corp suprapus) (2buc.)

3

postament 90
î./l./a.
41,5/60/52cm

postament 90 comodă 60
î./l./a.
î./l./a.
41,5/90/52cm
74,5/60/52cm

3

rafturi pe colş (exterioare), vitrină (corp suprapus),
postament 60, rafturi (corp suprapus), postament 90,
vitrină înaltă, dulap pe colş, vitrină înaltă, bar (corp
suprapus), postament 90, dulap înalt, rafturi pe colş
(exterioare)
arin
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sistemul LENDI

accesorii pentru
camere de tineret
alte accesorii pentru amenajarea interiorului sunt prezentate la paginile
83, 119, 177, 281, 323, 373, 391
sistemul RINGO pag.97

sistemul POP pag.169
coş din paie de grâu, diam.18cm,
THK-011990

lampă de birou, î.28 cm,
THK-005990

cutie de carton, 2buc., 25/25/37cm,
THK-009735

sistemul TIP TOP pag.190

lampă de birou, î.48cm,
THK-013279

ceas de perete diam.30cm, THK-005072

machetă maşin, dimens.32,5x13,5cm,
THK-011831

sistemul MAŁGOŚKA pag.266

pătură polar, 130/160cm,
100% poliester, THK-009657

scaun pentru birou cu cotiere, culoare verde,
înălşime reglabilă, dim.58/82,5-91/56cm,
THK-007536

setul KARI pag.277

coş de gunoi cu capac.5l,
THK-013154
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sistemul modular indiana
Atmosfera vestului sălbatic. Formă originală a trăgătorilor şi a feroneriei. Două variante de culoare pentru corpuri şi fronturi.
Sistemul cuprinde şi mobilier tapişat. 25 de elemente disponibile în 2 variante de culoare: pin antic şi stejar sutter.

dulap JSZF 2D2S, polişă JPOL 120, birou JBIU 2S, scaun JKRS, rafturi JREG 4SO_50
pin antic

stejar sutter

249

1
Compară !
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag. 178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

•cu ladă pentru lenjerie
şi funcşie de dormit
suprafaşă de dormit 134x190

ALEGE
CULOAREA

TAPIŢERIEI
taburet
mare fără blat
î./l./a.
39/91/85cm

2

250

taburet
MARE CU BLAT
î./l./a.
39/91/85cm

taburet
FĂRĂ BLAT
î./l./a.
39/42/90cm

fotoliu
INDIANA
î./l./a.
71/81/87cm

3

canapea
INDIANA
î./l./a.
71/190/90cm

taburet
CU BLAT
î./l./a.
39/42/90cm

4
sistemul modular

indiana

•opşional perne pentru pat (3buc.) saltea pliată + 2 cotiere
L./l. 195/75-150cm
pat extensibil cu ladă pentru lenjerie

saltea cu ramă
arcuri sau burete
saltea
l./L.
90/199cm
pat
JLOZ 80/160
î./l./L.
60,5/79-154/202,5cm

noptieră
JKOM 1S
î./l./a.
40,5/50/40cm

pat
JLOZ 90
î./l./L.
45-65/93/205,5cm

pin
antic

stejar
sutter

cameră de zi

5
1

polişă (3buc.) JPOL 120, noptieră JKOM 1S, birou JBIU
2D2S, scaun JKRS, pat JLOZ 90, dulap JSZF 2D2S, cufăr
JKUF 120

2

comodă JKOM 4S_80, polişă (2buc.) JPOL 120, pat JLOZ
80/160, rafturi JREG 4SO_50

3

noptieră JKOM 1S, polişă (2buc.) JPOL 120, pat JLOZ
80/160, rafturi JREG 4SO_50

4

polişă (2buc.) JPOL 120, birou JBIU 2S, scaun JKRS,
dulap JKOM 2D, comodă JKOM 4S_50, rafturi JREG 2DO

5

canapea INDIANA, taburet CU BLAT, taburet FĂRĂ BLAT,
rafturi JREG 1SO_80, polişă JPOL 120, birou JBIU 2D2S,
rafturi JREG 2DO
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comodă (2buc.) JKOM 6S, pat JLOZ 90, polişă (2buc.) JPOL 120, birou JBIU 2D2S, scaun JKRS, dulap JSZF 3D2S, cufăr JKUF 120
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sistemul modular

indiana

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

rafturi JREG 1SO_50, rafturi (2buc.) JREG 1SO_80,
birou JBIU 2D2S, scaun JKRS

alte elemente ale sistemului
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate dulapurile pag.178-185
toate holurile pag. 186-187
toate birourile pag. 282-287
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

comodă RTV
JRTV 1S
î./l./a.
47,5/80/52cm

oglindă
JLUS 50
î./l./a.
100/50/2,5cm

dulap
JKOM 2D
î./l./a.
87/80/40cm

comodă
JKOM 4S_80
î./l./a.
87/80/40cm

comodă
JKOM 4S_50
î./l./a.
87/50/40cm

măsuşă
JLAW 120
î./l./L.
55/60/120cm

scaun
JKRS
î./l./a.
90/43/53cm

polişă
JPOL 120
î./l./a.
38,5/120/27cm

birou
JBIU 2S
î./l./L.
78/65/120cm

birou
JBIU 2D2S
î./l./L.
78/65/140cm

comodă
JKOM 2D4S
î./l./a.
87/130/49,5cm

măsuşe: pag. 254, scaune: pag. 254,
taburete, fotolii, canapele: pag. 250,
pat: pag.251, 254, birouri:
pag.254, dulapuri: pag. 254

vitrină
JWIT 1D
î./l./a.
195,5/50/40cm

rafturi
JREG 1SO_80
î./l./a.
195,5/80/40cm

rafturi
JREG 1SO_50
î./l./a.
195,5/50/40cm

rafturi
JREG 4SO_50
î./l./a.
195,5/50/40cm

pin
antic

rafturi
JREG 2DO
î./l./a.
195,5/80/40cm

*opşional polişă pentru
dulap contra cost

saltea
l./L.
90/199cm

cuier
JWIE 60
î./l./a.
140/59/3,5cm

grilaj pentru pat opţional
saltea cu ramă arcuri sau burete

dulap
JKOM 1K
î./l./a.
47,5/60/40cm

254

stejar
sutter

dulap
JSZF 2D2S
î./l./a.
195,5/80/57cm

dulap
JSZF 3D2S
î./l./a.
195,5/150/57cm

comodă
JKOM 6S
î./l./a.
126,5/50/40cm

noptieră
JKOM 1S
î./l./a.
40,5/50/40cm

pat
JLOZ 90
î./l./L.
45-65/93/205,5cm

cufăr
JKUF 120
î./l./a.
47,5/120/49cm
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sistemul modular capslock
Proiect realizat de: Maja Palczewska
Producător: BRW Sp. z o.o.

Sistemul este destinat în principal amenajării camerelor de tineret sau a birourilor. Picioarele reglabile permit alinierea uşoară
a elementelor într-un aranjament. Trăgătorii şi picioarele cu forme originale au fost special proiectate pentru a se integra armonios în acest sistem. 39 de elemente dintre care 28 în 3 variante de culoare ( gri / portocaliu, gri / verde, gri /indigo )
şi 17 elemente în varianta de culoare: gri / bej.

comodă C1D3S/10/5, birou CBIU/7/11

comodă C4D2S/10/9, comodă mobilă CC/6/5, comodă C4D2S/10/9

gri / portocaliu

gri / verde

gri / indigo

gri / bej

257

1
Compară !
toate canapelele pag.120-143
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385
* ex: L16/90 - L numărul de
şipci, 90 lăşimea grilajului

saltea
l./L.
90/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/90, L21/90

disponibile într-o gamă largă de stofe

saltea
l./L.
90/199cm

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/90, L21/90
•cu ladă pentru lenjerie canapea
şi funcşie de dormit CAPSLOCK 2R
suprafaşă de dormit 120x187 î./l./a.
64/143/86cm

2

258

fotoliu
CAPSLOCK
î./l./a.
64/82/86cm

3

pat
CLOZ/90
î./l./L.
54,5/93,5/206cm

pat etajat
CLOZ/90ETAJAT
î./l./L.
186cm/103cm/211cm

scara montată pe partea
dreaptă sau pe partea
stângă

4
sistemul modular

capslock
elemente disponibile în varianta: gri/portocaliu
elemente disponibile în varianta: gri/verde
elemente disponibile în varianta: gri/indigo
elemente disponibile în varianta: gri/bej

comodă
C2D1S/10/5
î./l./a.
94,5/45,5/40,5cm

comodă
C4D2S/10/9
î./l./a.
94,5/87,5/40,5cm

comodă
C4D2S/10/9
î./l./a.
94,5/87,5/40,5cm

comodă
C2D1S/10/5
î./l./a.
94,5/45,5/40,5cm

cameră de tineret

5
1

comodă mobilă CC/6/5, pat etajat CLOZ 90/PIETRO,
comodă C1D3S/10/5, birou CBIU/7/11, dulap C4D2S/20/9,
dulap suspendat CDZ/3/5D, dulap suspendat CDZ/3/5G,
comodă C2D1S/10/5

2

trăgător

3

canapea CAPSLOCK PLUS 3NB, polişă COZ/3/5, comodă
C2D1S/10/5, polişă COZ/3/9, canapea CAPSLOCK PLUS
2NB, polişă CP/1/9, comodă C4D2S/10/9, fotoliu
CAPSLOCK PLUS NB, măsuşă CLAW/3/10

4

polişă COZ/3/9, dulap suspendat CDZ/3/9G, dulap
suspendat CDZ/3/9D, comodă C1K3S/10/9, rafturi
CO4D2S/20/9, polişă (2buc.) COZ/3/9, birou CBIU/7/11,
pat CLOZ/90, rafturi mobile CCM/7/5

5

pat etajat CLOZ/90PIETRO, comodă C1K3S/10/9, pat
CLOZ/90

6

comodă mobilă CC/6/5

gri /
portocaliu

gri /
verde

gri /
indigo

gri /
bej

6

259
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container CSZ/5/5, polişă COZ/3/9, polişă CP/1/9, polişă COZ/3/5, comodă C1K3S/10/9,
măsuşă CLAW/5/9, comodă C1D3S/10/5, canapea CAPSLOCK 2R, măsuşă CLAW/3/10,
fotoliu CAPSLOCK

261

1
Compară !
toate birourile pag. 282-287

•variante pe dreapta şi pe stânga

rafturi mobile
CCM/7/5
î./l./a.
68/54/42cm

2

262

comodă mobilă
CC/6/5
î./l./a.
61,5/45,5/48cm

birou
CBIU/7/11
î./l./L.
72/68,5/114cm

birou
CBIU/7/11S
î./l./L.
72/68,5/114cm

3

birou
CBIU/7/10
î./l./L.
72/68,5/100cm

4
sistemul modular

capslock
elemente disponibile în varianta: gri/portocaliu
elemente disponibile în varianta: gri/verde
elemente disponibile în varianta: gri/indigo
elemente disponibile în varianta: gri/bej

CBIU/7/11L
î./l./L.
75/68,5/114cm

colş birou
CLACZ/1/8
î./l./a.
2,5/75,5/75,5cm

birou
CBIU/7/15L
î./l./L.
75/68,5/150cm

birou

5
1

polişă (2buc.) COZ/3/9, dulap rafturi (2buc.) CDZ/3/9G,
comodă (2buc.) C1K3S/10/9, rafturi CO2S/20/9, rafturi
CO2S/20/5, rafturi CO2S/20/9, rafturi (3buc.) CO/10/9,
comodă mobilă CC/6/5, birou CBIU/7/11S

2

trăgător 1

3

rafturi COR/19/3, polişă (2buc.) COZ/3/9, comodă (2buc.)
C1K3S/10/9, rafturi COR/19/3

4

vitrină C2W/20/9, rafturi CO2S/20/9, vitrină C2W/20/9,
măsuşă CLAW/3/10, birou CBIU/7/11L, colş birou
CLACZ/1/8, birou CBIU/7/15L, comodă mobilă CC/6/5,
rafturi mobile CCM/7/5, comodă C4D2S/10/9

5

colş birou CLACZ/1/8

6

trăgător 2

gri /
portocaliu

gri /
verde

gri /
indigo

gri /
bej

6

263

sistemul modular

polişe, rafturi, dulapuri, comode, vitrine

capslock

polişă
CP/1/5
î./l./a.
18/45,5/25cm

dulap suspendat
CDZ/3/5G
î./l./a.
30,5/45,5/28,5cm

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag.178-185
toate birourile pag. 282-287
toate paturile pag.374-379
toate saltelele pag. 380-385

polişă
CP/1/9
î./l./a.
18/87,5/25cm

dulap suspendat
CDZ/3/5D
î./l./a.
30,5/45,5/28,5cm

dulap suspendat
CDZ/3/9G
î./l./a.
30,5/87,5/28,5cm

dulap suspendat
CDZ/3/9D
î./l./a.
30,5/87,5/28,5cm

polişă
COZ/3/5
î./l./a.
30,5/45,5/28,5cm

polişă
COZ/3/9
î./l./a.
30,5/87,5/28,5cm

•variante pe stânga
şi pe dreapta

comodă
C1D3S/10/5
î./l./a.
94,5/45,5/40,5cm

comodă
C4D2S/10/9
î./l./a.
94,5/87,5/40,5cm

rafturi
CO/10/2
î./l./a.
94,5/20/17,5cm

rafturi
CO/10/9
î./l./a.
94,5/87,5/40,5cm

comodă
C1K3S/10/9
î./l./a.
94,5/87,5/40,5cm

elemente disponibile în varianta: gri/portocaliu
elemente disponibile în varianta: gri/verde
elemente disponibile în varianta: gri/indigo
elemente disponibile în varianta: gri/bej

disponibile într-o gamă largă de stofe

fotoliu
CAPSLOCK PLUS NB
î./l./a.
78/62/95cm

canapea
CAPSLOCK PLUS 2NB
î./l./a.
78/122/95cm

•variante pe stânga
şi pe dreapta
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dulap
C2D1S/20/5
î./l./a.
197/45,5/40,5cm

măsuşă
CLAW/5/9
î./l./L.
45/54/90cm

măsuşă
CLAW/3/10
î./l./L.
35/60/95,5cm

container
CSZ/5/5
î./l./a.
45,5/45,5/45,5cm

•variante pe stânga
şi pe dreapta

comodă
C2D1S/10/5
î./l./a.
94,5/45,5/40,5cm

comodă C4D2S/10/9, polişă COZ/3/9, rafturi COR/19/3,
rafturi mobile CCM/7/5 birou CBIU/7/10, rafturi CO2S/20/9

alte elemente ale sistemului

rafturi
COR/19/3
î./l./a.
188/33,5/28,5cm

•variante pe stânga
şi pe dreapta

gri /
portocaliu

gri /
verde

gri /
indigo

gri /
bej

pat
CAPSLOCK PLUS 2RK
î./l./a.
73/140/80cm
•suprafaşă de dormit 80x185

canapea
CAPSLOCK PLUS 3NB
î./l./a.
78/182/95cm

vitrină
CW/20/5
î./l./a.
197/45,5/40,5cm

vitrină
C2W/20/9
î./l./a.
197/87,5/40,5cm

•variante pe stânga
şi pe dreapta

dulap
C4D2S/20/9
î./l./a.
197/87,5/40,5cm

rafturi
CO2D1S/20/5
î./l./a.
197/45,5/40,5cm

rafturi
CO4D2S/20/9
î./l./a.
197/87,5/40,5cm

rafturi
CO/20/5
î./l./a.
197/45,5/40,5cm

rafturi
CO/20/9
î./l./a.
197/87,5/40,5cm

rafturi
CO2S/20/5
î./l./a.
197/45,5/40,5cm

rafturi
CO2S/20/9
î./l./a.
197/87,5/40,5cm

dulap
CSU2D2S/20/9
î./l./a.
197/87,5/63,5cm
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sistemul modular małgośka
Producător: BRW sp.z o.o

Sistemul este destinat în principal camerelor de tineret, deşi cu elementele sale se pot amenaja şi camere de zi, ce
cuprind şi module pentru amenajarea colşurilor camerelor. 18 elemente disponibile în 3 variante de culoare: fag, fag /
albastru, fag / vernil.

B-rafturi cu sertare 20/6, D - birou 7/12, E - dulap 11/12 (corp suprapus pentru birou), L - pat 20/9
fag

fag / albastru

fag / vernil

267

1

(corp suprapus pentru birou)
E - dulap
11/12
î./l./a.
110,5/119/37cm

R - dulap
pe colş
20/7
î./l./a.
201,5/37,5-66,5/37,5-66,5cm

A - dulap
20/8
î./l./a.
201,5/79/54cm

C - dulap pentru
lenjerie
20/8
î./l./a.
201,5/79/37cm

CW - vitrină
20/8
î./l./a.
201,5/79/37cm

B - rafturi
cu sertare
20/6
î./l./a.
201,5/59/37cm

G - rafturi
20/8
î./l./a.
201,5/79/37cm

F - rafturi
20/6
î./l./a.
201,5/59/37cm

P - dulap
9/8
î./l./a.
91/79/37cm

cameră de tineret

2

268

D - birou
7/12
î./l./L.
73/59,5/119cm

1

K - rafturi 9/8, D - birou 7/12, B - rafturi cu sertare
20/6, O - noptieră 5/4.5, L - pat 20/9,
H - comodă 9/6

2

E - dulap 11/12 (corp suprapus pentru birou), D - birou
7/12, I - comodă 9/8, P - dulap 9/8, H - comodă 9/6,
P - dulap 9/8, O - noptieră 5/4.5, L - pat 20/9,
M - rafturi 9/4 (pe colş exterioare) (2buc.);
D - birou 7/12

3

I - comodă 9/8, D - birou 7/12, I - comodă 9/8, J - rafturi
9/6, K - rafturi 9/8, N - rafturi 9/6 (pe colş interioare),
K - rafturi 9/8, P - dulap 9/8, C - dulap pentru lenjerie
20/8, A - dulap 20/8, O - noptieră 5/4.5, L - pat 20/9

4

I - comodă 9/8, (corp suprapus pentru birou) E - dulap
11/12, D - birou 7/12, P - dulap 9/8, B - rafturi cu
sertare 20/6, H - comodă 9/6, L - pat 20/9, O noptieră 5/4.5

3
sistemul modular

Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate paturile pag.374-379
toate saltelele pag.380-385

I - comodă
9/8
î./l./a.
91/79/37cm

H - comodă
9/6
î./l./a.
91/59/37cm

saltea
l./L.
90cm/199cm
saltea cu ramă
arcuri sau burete

K - rafturi
9/8
î./l./a.
91/79/37cm

J - rafturi
9/6
î./l./a.
91/59/37cm

N - rafturi
9/6
(pe colş
interioare)
î./l./a.
91/60/60cm

M - rafturi
9/4
(pe colş
exterioare)
î./l./a.
91/37/37cm

O - noptieră
5/4.5
î./l./a.
54,5/41,5/37,5cm

L - pat
20/9
î./l./L.
64,5cm/97cm/211cm

małgośka

fag

fag /
albastru

fag /
vernil

4

269

1
Pentru dulapul SSZF 2D sunt disponibile fronturi realizate prin tehnica serigrafiei (imagine: motiv Bolid Formula 1)
ATENIE! Aceste fronturi pentru dulap sunt disponibile numai în sistemul modular.

sistemul modular

spido

polişă
SNAD 2O
î./l./a.
52/100/20cm

Producător: BRW sp.z o.o

Module realizate pe baza proiectului setului de tineret SPIDO. Disponibil în două
variante de culoare. Biroul are blatul masiv.
Trăgătorii sunt simpli, solizi, de culoare argintie. 9 elemente 2 variante de culoare.

arşar nida

2

arşar nida /
albastru

dulap
SSZF 2D
î./l./a.
195,5/80/51,5cm

dulap înalt
SREG 1D
î./l./a.
195,5/40/40,5cm

1.dulap SSZF 2D, polişă
SNAD 2O, birou SBIU
1D1S, dulap înalt SREG 1D,
rafturi SREG 1D2S
2.polişă SNAD 2O, comodă
SKOM 4S, dulap înalt
SREG 4S
3.dulap înalt SREG 4S,
polişă SNAD 2O, birou SBIU
1D1S, dulap înalt SREG 4S,
scaun CANTONA GTS
4. dulap de lenjerie SREG
4D, polişă (2buc.) SNAD 2O,
dulap înalt SREG 4S
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3

dulap de lenjerie
SREG 4D
î./l./a.
195,5/80/30,5cm

rafturi cu sertare
SREG 4S
î./l./a.
195,5/60/30,5cm

rafturi
SREG 1D2S
î./l./a.
181,5/80/30,5cm

birou
SBIU 1D1S
î./l./L.
77/60,5/100cm

î.195,5
l.300
a.60,5cm

Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate birourile pag. 282-287

set

spido

Se vinde numai
în seturi!

Set pentru camere de tineret. Disponibil în
două variante de culoare. Biroul are blatul
masiv. Trăgătorii sunt simpli, solizi,
de culoare argintie.
comodă
SKOM 4S
î./l./a.
77/80/41cm

dulap
SKOM 2D
î./l./a.
77/80/41cm

arşar
nida

arşar nida /
albastru

2 variante de culoare

4
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1

sistemul modular

corp suprapus
î./l./a.
109/120/31,5cm

sevilla

dulap suspendat
î./l./a.
51/202,5/31cm

Sistem modular pentru camere de tineret în
stilul „country”. Fronturi cu ramă masivă
de culoarea arşarului ontario. Trăgători
din alamă.
11 elemente.

1 culoare

arşar
ontario

Sistemul oferă şi pat!
•opşional perne pentru pat (3buc.) saltea pliată
+ 2 pernuşe L./l. 195/75-150cm
pat extensibil cu ladă pentru lenjerie

rafturi 50
dulap 50
dulap
î./l./a.
î./l./a.
î./l./a.
205,5/50/40cm 205,5/50/57cm 205,5/80/57cm
1. comodă 4s_50 (2buc.),
dulap 50, dulap
suspendat, pat 80_160,
rafturi 50
2.comodă (2buc.) 4s_80

Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag.380-385

PAT 80_160
î./l./L.
60,5/79-154/202,5cm
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2

birou
î./l./L.
77,5/65/120cm

comodă 2d2s comodă 4s_80 comodă 4s_50
rafturi
î./l./a.
î./l./a.
î./l./a.
î./l./a.
87,5/50/40cm
205,5/80/40cm 87,5/80/40cm 87,5/80/40cm

î.205,5
l.280
a.65 cm

set

sevilla

Se vinde numai
în seturi!

Set pentru camere de tineret în stilul
„country”. Fronturi cu ramă masivă de
culoarea arşarului ontario.
Trăgători din alamă.

arşar
ontario

1 culoare
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1

sistemul modular

*polişele înguste: galben deasupra, pară dedesubt
polişele late: granat deasupra, pară dedesubt

twist

corp suprapus
î./l./a.
109/120/31,5cm

Producător: BRW sp.z o.o

Sistem pentru camere de tineret. Elemente noi. Birou cu suport pentru tastatură şi loc
pentru calculator. Două tipuri de trăgători.
Două adâncimi ale corpurilor.
12 elemente.
3 culori ale fronturilor

(la toate variantele corpurile sunt de culoare: pară)

1.rafturi 80, polişă (2buc.),
birou, rafturi 2d, comodă
2d2s, pat+sertar

fronturi:
varianta de bază
pară / granat twist

fronturi:
opşional
galben twist şi granat twist

elemente disponibile opşional: galben twist şi granat twist
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dulap
î./l./a.
195/80/51,5cm

birou
î./l./L.
77,5/60/120cm

2.birou, rafturi 80,
polişă (2buc..),
comodă 2d2s, rafturi
Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

2

rafturi
î./l./a.
195/80/34,5cm

rafturi 2d
î./l./a.
195/48/34,5cm

rafturi 80
î./l./a.
195/80/33cm

î.195
l.280
a.60cm

polişă
î./l./a.
20/60/23cm

fronturi: varianta de bază
pară / granat twist

fronturi: opşional
galben twist şi granat twist

set

twist

Se vinde numai
în seturi!

Set de dimensiuni reduse pentru camere de
tineret. Birou cu suport pentru tastatură şi loc
pentru calculator. Două tipuri de trăgători.
Două adâncimi ale corpurilor.
3 culori ale fronturilor

(la toate variantele corpurile sunt de culoare: pară)
comodă 2d2s
î./l./a.
92,5/80/34,5cm

comodă 5s
î./l./a.
92,5/48/34,5cm

noptieră
î./l./a.
17,5/40/39cm

saltea
l.90 /L.200cm
patul dispune de sertar cu role
*grilaje disponibile:
L16/90, L21/90

sertar
(cu role)
î./l./a.
17,5/155/70cm

pat
î./l./L.
45,5-70,5/95/205,5cm

ATENIE!
Patul poate fi comandat ca pat cu sertare
(cu sertar şi noptieră incluse).
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1

sistemul modular

indi

Sistem modular pentru camere de tineret cu
dimensiuni reduse. Formă dreaptă, culoarea fagului tatra. Birou cu suport pentru
tastatură. Rotunjire caracteristică a părşii
superioare a fiecărui element. 9 elemente.
1.rafturi REG2S, comodă
KOM4S, pat LOZ 90, dulap
KOM2D2S, dulap
de lenjerie, dulap
suspendat, birou

1 culoare

2.dulap, dulap suspendat,
birou, dulap de lenjerie

2
dulap suspendat
î./l./a.
38,5/120/27cm

Compară !
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385
saltea
l./L.
90cm/199cm
saltea cu ramă
arcuri sau burete
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pat
LOZ_90
î./l./L.
55-43/95/205cm

comodă
KOM4S_8_8
î./l./a.
81,5/80/40cm

comodă
KOM4S_8_5
î./l./a.
81,5/50/40cm

dulap
KOM2D2S_8_8
î./l./a.
81,5/80/40cm

rafturi
REG2S_20_5
î./l./a.
201/50/40cm

dulap
î./l./a.
201/80/57cm

dulap de lenjerie
î./l./a.
201/80/40cm

birou
î./l./a.
78/65/120cm

î.188,5/
l.300/
a.59,5cm

set

î.188,5/
l.300/
a.59,5cm

kari

Se vinde numai
în seturi!

Set pentru camere de tineret. Păstrează stilul
setului Karina. Variante de culoare: arşar
nida / roşu şi arşar nida / albastru.

arşar nida /
albastru

arşar nida /
roşu

2 variante de culoare

set

karina

Se vinde numai
în seturi!

Set pentru camere de tineret. Culoarea
arşarului strassburg. Ramă masivă
caracteristică pe marginile fronturilor. Realizat
cu acelaşi tip de fronturi ca setul Milena.

arşar strassburg /
vanilie

arşar strassburg

2 variante de culoare
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set

junior

Se vinde numai
în seturi!
Set pentru camere de tineret. Pentru variantele cu fronturi color sunt disponibile
două colecşii deosebite de trăgători.

î.195,5
l.303,5
a.50-59cm

*trăgători / colecşia ” fluturi ”

3 variante de culoare
(Colecşiile de trăgători sunt disponibile pentru variantele cu fronturi de culoare albastră şi vernil). Marginile
fronturilor de culoare arin nu au ornament frezat.
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arin

*trăgători
-colecşia „animale marine”

arin /
vernil

arin /
albastru

î.183
l.192
a.33,5-55cm

set

î.182
l.234
a.50,5-60cm

emi

Se vinde numai
în seturi!
Cel mai mic set pentru camere de tineret.
Este disponibil în două variante de culoare:
arin gălbui şi arin gălbui / arin albastru.

arin
gălbui

arin gălbui /
albastru

2 variante de culoare

+ lăşimea dulapului
suplimentar

74cm

set

candy
Se vinde numai
în seturi!

Împreună cu dulapul suplimentar acesta
este cel mai mare set pentru camere de tineret cu lăşimea de 308 cm. Setul de bază
are lăşimea de 234cm – se vinde numai
complet.
arin
gălbui

arin gălbui /
albastru

2 variante de culoare
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sistemul CREATIO

la îndemână nu doar pentru birou
alte accesorii pentru amenajarea interiorului sunt prezentate la paginile
83, 119, 177, 247, 323, 373, 391
colecşia KENT pag.349

sistemul LENDI pag.50
scaun de birou, cu cotiere,
din piele, culoare neagră, înălşime reglabilă,
dim.52/117-127/62cm, THK-004666

ceas de perete, diam.20cm,
THK-000477

cutii de carton 2 buc.,
32/25/18,5cm, THK-012886

compară birourile din diferite colecşii
şi sisteme!

din sistemul indiana (pag.283) al doilea birou

aplice, THK-011507

saun de birou, cu cotiere,
culoare neagră, înălşime reglabilă,
dim.58/85-93,5/54cm, THK-007538

biblioraft 2buc., format A4,
THK-014489

ramă din lemn pentru fotografii, culoarea
wenge dimens.18x24cm, THK-014227

vază neagră, înălş.95cm,
THK-009771

vază ceramică alb - verde
înălş.44cm, THK-008116

birou JBIU 2D2S
î./l./L. 78/65/140cm
culori: stejar sutter, pin antic

din sistemul ringo (pag.282) restul
birou BIU4S/120
î./l./L. 75,5/80/120cm
culori: morioka, morioka / alb lucios
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toate birourile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din colecşia orinoko (pag.308-313)
birou OBIU 1D1S
î./l./L. 74/65/120cm
culoare: arin nigier

din colecşia kent (pag.346-353)
birou EBIU 158K
î./l./L. 77/68/158cm
culori: castan, măr
(în limita stocului disponibil)

din sistemul affi (pag.38-45)
birou BIU/120
î./l./L. 78/60/120cm
culori: wenge, wenge / vanilie,
wenge / prun wallis

din colecşia stylius (pag.354-361)
birou NBIU 170
î./l./L.77,5/75/170cm
culoare: cireş antic

din sistemul reset (pag.54-65)
birou ABIU 8/11
î./l./L. 78/65/110cm
culoare: wenge

din sistemul ringo (pag.90-99)
birou BIU/120
î./l./L. 75,5/80/120cm
culoare: morioka
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din colecşia orinoko (pag.308-313)
birou OBIU 2D2S
î./l./L. 74/75/160cm
culoare: arin nigier

din sistemul ringo (pag.90-99)
colş birou LAC/8
î./l./a. 2,2/80/80cm
culoare: morioka

din colecşia bawaria (pag.314-321)
birou DBIU 175
î./l./L. 76,5/80/175cm
culoare: nuc italian

din colecşia yoko (pag.332-337)
birou BIU/160
î./l./L.71,5/72/160cm
culoare: pin nigier

din sistemul reset (pag.54-65)
birou ABIU 8/16
î./l./L. 78/65/160cm
culoare: wenge

din sistemul ringo (pag.90-99)
birou BIU/160
î./l./L. 75,5/80/160cm
culoare: morioka

compară birourile
din diferite colecşii şi sisteme

din colecşia ontario (pag.338-345)
birou BIU 170
î./l./L. 77,5/75/170cm
culoare: arşar ontario

din sistemul indiana (pag.248-255)
birou JBIU 2S
î./l./L. 78/65/120cm
culori: stejar sutter, pin antic

din colecşia orland (pag.300-307)
birou BIU/180
î./l./L. 78/80/180cm
culoare: cireş orlando

din colecşia n.york (pag.362-367)
birou GBIU 113
î./l./L. 74,5/66/113cm
culoare: măr închis

din colecşia n.york (pag.362-367)
birou GBIU 150
î./l./L. 74,5/66/150cm
culoare: măr închis

din sistemul sevilla (pag.272-273)
birou
î./l./L. 77,5/65/120cm
culoare: arşar ontario

din sistemul clipper (pag.162-167)
birou BIU/120-1D1S
î./l./L. 75,5/67/118cm
culoare: nuc fineline / stejar legno

din sistemul clipper (pag.162-167)
birou BIU/160-2D2S
î./l./L. 75,5/67/160cm
culoare: nuc fineline / stejar legno

din sistemul sorrento (pag.100-105)
birou BIU/8/14
î./l./L. 76/70/140 cm
culoare: stejar canterbury

din sistemul creatio (pag.14-29)
birou BIU/110
î./l./L. 78/78/106,5cm
culori: wenge / alb lucios, wenge / portocaliu lucios,
wenge / zebrawood lucios

din sistemul creatio (pag.14-29)
birou BIU/160
î./l./L. 78/78/160cm
culori: wenge / alb lucios, wenge / portocaliu lucios, wenge /
zebrawood lucios
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toate birourile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
birou VBIU/7/10K
î./l./L. 75,5/59/100cm
culoare: cireş
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din sistemul vis à vis (pag.106-117)
birou VBIU/7/12K
î./l./L. 75,5/59/120cm
culoare: cireş

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
birou VBIU/7/10
î./l./L. 74/59/100cm
culori: cireş, cireş / vanilie

din sistemul doors (pag.70-81)
birou HBIU 1D1S
î./l./L. 75,5/70/120cm
culori: stejar milano, wenge

din sistemul doors (pag.70-81)
birou HBIU 2D2S
î./l./L. 75,5/70/160cm
culori: stejar milano, wenge

din sistemul doors (pag.70-81)
birou HBIU 120
î./l./L. 75,5/70/120cm
culori: stejar milano, wenge

din sistemul syriusz (pag.214-223)
birou XBIU/7/12
î./l./L. 75/67/120cm
culori: arşar strassburg, arşar strassburg / vanilie

din sistemul syriusz (pag.214-223)
birou XBIU/7/17
î./l./L. 75/67/170cm
culori: arşar strassburg, arşar strassburg / vanilie

din sistemul elippe (pag.204-213)
birou ELBIU/7/10
î./l./L. 75/64/100cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul indi (pag.276)
birou
î./l./L. 78/65/120cm
culoare: fag tatra

din sistemul capslock (pag.256-265)
birou CBIU/7/11S
î./l./L. 72/68,5/114cm
culori: gri / portocaliu, gri / verde,
gri / indigo
•variante pe dreapta şi pe stânga

din sistemul capslock (pag.256-265)
birou CBIU/7/11
î./l./L. 72/68,5/114cm
culori: gri / portocaliu, gri / verde,
gri / indigo

compară birourile
din diferite colecşii şi sisteme

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
birou VBIU/7/14
î./l./L. 75,5/67/140cm
culori: cireş, cireş / vanilie

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
birou VBIU/7/12
î./l./L. 75,5/72/120cm
culori: cireş, cireş / vanilie

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
colş birou VLACZ/1/7
î./l./a. 4/72/72cm
culoare: cireş

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
birou VBIU/7/16
î./l./L. 75,5/72/160cm
culori: cireş, cireş / vanilie

din sistemul doors (pag.70-81)
birou HBIU 160
î./l./L. 75,5/70/160cm
culori: stejar milano, wenge

din sistemul largo (pag.144-155)
birou PBIU/7/12
î./l./L. 75/72/120cm
culori: stejar wenge închis, prun wallis

din sistemul largo (pag.144-155)
colş birou PLACZ/1/7
î./l./a. 3,6/72/72cm
culori: stejar wenge închis, prun wallis

din sistemul largo (pag.144-155)
birou PBIU/7/16
î./l./L. 75/72/160cm
culori: stejar wenge închis, prun wallis

din sistemul elippe (pag.204-213)
birou ELBIU/7/12
î./l./L. 75/64/120cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul elippe (pag.204-213)
colş birou ELLACZ/1/7
î./l./a. 3/64/64cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul elippe (pag.204-213)
birou ELBIU/7/16
î./l./L. 75/64/160cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul capslock (pag.256-265)
birou CBIU/7/11L
î./l./L. 75/68,5/114cm
culoare: gri

din sistemul capslock (pag.256-265)
colş birou CLACZ/1/8
î./l./a. 2,5/75,5/75,5cm
culori: gri / portocaliu, gri / verde,
gri / indigo, gri / bej

din sistemul capslock (pag.256-265)
birou CBIU/7/15L
î./l./L. 75/68,5/150cm
culoare: gri

din sistemul elippe (pag.204-213)
birou ELBIU/7/14
î./l./L. 75/64/140cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul capslock (pag.256-265)
birou CBIU/7/10
î./l./L. 72/68,5/100cm
culori: gri / portocaliu, gri / verde,
gri / indigo, gri / bej
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toate birourile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din sistemul pop (pag.168-175)
birou KBIUN/8/9
î./l./L. 75,5/90,5/90,5cm
culori: fag, arin gălbui

din sistemul tip top (pag.188-195)
birou TBIUN 80
î./l./L. 74,5/81/81cm
culori: arşar nida, arin gălbui

din sistemul
(pag.234-241)
birou BIROU “90”
î./l./L. 75/59/90cm
culoare: arin

din sistemul
(pag.234-241)
birou BIROU “120N”
î./l./L. 76/100,5/100,5cm
culoare: arin
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din sistemul pop (pag.168-175)
birou KBIU/8/9
î./l./L. 75,5/60/90cm
culori: fag, arin gălbui

din sistemul tip top (pag.188-195)
birou TBIU 60
î./l./L. 74,5/50,5/60cm
culori: arşar nida, arin gălbui

din sistemul pop (pag.168-175)
birou KBIU/8/11
î./l./L. 75,5/60/109,5cm
culori: fag, arin gălbui

din sistemul tip top (pag.188-195)
birou TBIU 80
î./l./L. 74,5/50,5/80cm
culori: arşar nida, arin gălbui

din sistemul
(pag.234-241)
birou BIROU “120K”
î./l./L. 76/59/120cm
culoare: arin

din sistemul brw (pag.226-233)
birou BIU/7/9
î./l./L. 75/59/90cm
culoare: arin gălbui

din sistemul tip top (pag.188-195)
birou TBIU 1S/100
î./l./L. 74,5/49/100cm
culori: arşar nida, arin gălbui

din sistemul
(pag.234-241)
birou BIROU “123”
î./l./L. 75-85/59/123cm
culoare: arin

din sistemul brw (pag.226-233)
birou BIU/7/14K
î./l./L. 76,5/67/137cm
culoare: arin gălbui

din sistemul pop (pag.168-175)
birou KBIU/8/12
î./l./L. 75,5/60/120cm
culori: fag, arin gălbui

din sistemul tip top (pag.188-195)
birou TBIU 1D1S/100
î./l./L. 74,5/49/100cm
culori: arşar nida, arin gălbui

din sistemul
(pag.234-241)
birou BIROU “109”
î./l./L. 76/59/109cm
culoare: arin

din sistemul brw (pag.226-233)
birou BIU/7/11
î./l./L. 76,5/59/109cm
culoare: arin gălbui

compară birourile
din diferite colecşii şi sisteme

din sistemul pop (pag.168-175)
birou KBIU/8/14
î./l./L. 75,5/67,5/135cm
culori: fag, arin gălbui

din sistemul pop (pag.168-175)
birou KBIU/8/16
î./l./L. 75,5/75/160cm
culori: fag, arin gălbui

din sistemul spido (pag.270-271)
birou SBIU 1D1S
î./l./L. 77/60,5/100cm
culori: arşar nida, arşar nida / albastru

din sistemul twist (pag.274-275)
birou
î./l./L. 77,5/60/120cm
culori: pară / granat twist, galben twist / granat twist

din sistemul lendi (pag.46-53)
birou BIU1D1S
î./l./L. 76,5/65/123,5cm
culori: stejar banstead, stejar banstead / alb lucios, stejar
banstead / iarbă

din sistemul małgośka (pag.266-269)
D - birou 7/12
î./l./L. 73/59,5/119cm
culori: fag, fag/ albastru, fag / vernil

din sistemul
(pag.234-241)
birou BIROU “140”
î./l./L. 76/67/137cm
culoare: arin

din sistemul
(pag.234-241)
birou BIROU 7/12
î./l./L. 76/72/120cm
culoare: arin

din sistemul
(pag.234-241)
birou BIROU 7/16
î./l./L. 76/72/160cm
culoare: arin

din sistemul brw (pag.226-233)
birou BIU/7/14
î./l./L. 76,5/67/137cm
culoare: arin gălbui

din sistemul brw (pag.226-233)
birou BIU/7/12
î./l./L. 76/75/120cm
culoare: arin gălbui

din sistemul brw (pag.226-233)
colş birou ML/8/8
î./l./a. 3/78/78cm
culoare: arin gălbui

din sistemul brw (pag.226-233)
birou BIU/7/16
î./l./L. 76/75/160cm
culoare: arin gălbui
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î.206/
l.296/
a.53cm

set

milena
Se vinde numai
în seturi!

Set modern cu ramă masivă caracteristică
pe marginile fronturilor. Destinat camerelor de
zi. Culoarea arşarului strassburg.

1 culoare
arşar
strassburg
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î.215/
l.339,5/
a.52cm

set

romeo

Se vinde numai
în seturi!

Set modern, de dimensiuni mari, pentru
amenajarea camerelor de zi, cu o singură
variantă de culoare (arin gălbui). Lăşimea
setului cu dulapul inclus este de 339,5cm.
Dulap disponibil separat - î.206,5/l.80/a.52cm
opşional, suport pentru CD-uri

1 culoare
arin
gălbui
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set

tristan
Se vinde numai
în seturi!

set

î.211,5/
l.287/
a.52cm

izolda

Se vinde numai
în seturi!

î.214/
l.299/
a.52cm

Producător: BRW sp.z o.o

Producător: BRW sp.z o.o

Două seturi cu un caracter modern pentru
amenajarea camerelor de zi. Pe lângă dimensiune, acestea se diferenşiază prin stilul vitrinei,
la Tristan aceasta având sticla semirotundă şi
un blat decorativ sprijinit pe un ornament sferic.
Două variante de culoare: arin gălbui şi fag.

Două seturi cu un caracter modern pentru
amenajarea camerelor de zi. Pe lângă dimensiune, acestea se diferenşiază prin stilul vitrinei,
la Izolda aceasta având sticla dreaptă şi o cornişă decorativă cu formă semirotundă. Două
variante de culoare: arin gălbui şi fag.

2 culori

290

arin
gălbui

fag

1 culoare

fag

î.212/
l.287,5/
a.57,5cm

set

î.198,5/
l.265/
a.39-56,5cm

staś

Se vinde numai
în seturi!

set

nel

Se vinde numai
în seturi!

Producător: BRW sp.z o.o

Producător: BRW sp.z o.o

Aceste seturi îmbină în mod armonios stilul
clasic cu stilul modern. Două dimensiuni diferite – stil asemănător. Picioare reglabile (aliniere uşoară). Funcşia principală. cameră de zi.
Culoare: arin gălbui.

Aceste seturi îmbină în mod armonios stilul
clasic cu stilul modern. Două dimensiuni
diferite – stil asemănător. Picioare reglabile (aliniere uşoară). Funcşia principală.
cameră de zi. Culoare: arin gălbui.

* în opşiune sunt accesibile rafturi pentru şifonier
arin
gălbui

1 culoare

arin
gălbui

1 culoare
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set

adaś

Se vinde numai
în seturi!

set

î..196/
l.267/
a.56cm

zosia

Se vinde numai
în seturi!

î.196/
l.293,5/
a.56cm

Producător: BRW sp.z o.o

Producător: BRW sp.z o.o

Set clasic. Setul are fronturile cu şipcă ornamentală gravată şi trăgători de alamă. Trei
variante de culoare: nuc aosta deschis,
nuc perseo, măr închis.

Set clasic alcătuit din corpuri cu înălşimi diferite. Setul are fronturile cu şipcă ornamentală
gravată şi trăgători de alamă. Trei variante de
culoare: nuc aosta deschis, nuc perseo,
măr închis.

Dulap disponibil separat
î.196/l.87/a.56cm

3 culori
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nuc
perseo

măr
închis

nuc
aosta
deschis

Dulap disponibil separat
î.196/l.87/a.56cm

3 culori

nuc
perseo

măr
închis

nuc
aosta
deschis

î.188,5/
l.217/
a.56cm

set

î.210,5/
l.345/
a.54cm

jasiek

Se vinde numai
în seturi!
Producător: BRW sp.z o.o

set

werona
Se vinde numai
în seturi!
Producător: BRW sp.z o.o

Set simplu, clasic, de dimensiuni mici, pentru
amenajarea camerelor de zi. Două variante
de culoare: măr închis şi arin gălbui.

Două tipuri de fronturi: fronturi din lemn arin orange, fronturi lăcuite din mdf - nuc
italian. Dulapul opşional se poate alătura
atât în stânga, cât şi în dreapta setului.
Lăşimea setului cu dulapul inclus - 345cm.

arin
gălbui

măr
închis

dulap disponibil opşional - î.210,5 / l.92,5 / a.54cm
setul se poate vinde şi în varianta fără dulap: l.255cm

2 culori

arin
orange

nuc
italian

2 culori
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colecşia clasică sicret
Frontul cu model floral sakura cuprins într-un cadru negru frezat foarte lucios, corpul de culoare stejar belfort, picioarele
şi mânerele forjate sunt trăsăturile caracteristice ale noii colecşii Sicret. În componenşa colecşiei intră, de asemenea, şi elementele tapişate: paravan, bancă, fotoliu şi taburet pufa.

taburet pufa mic SICRET, măsuşă LAW/70, fotoliu SICRET, dulap REG2DO, comodă RTV RTV1S, dulap REG2D1S

taburet pufa mic SICRET, fotoliu SICRET, dulap REG2DO, comodă RTV RTV1S

stejar belfort

295

1

dormitor
2

1
2
3

taburet pufa mic SICRET, toaletă TOL/100, comodă KOM3S,
pat LOZ/160, noptieră KOM1S, paravan pliant PAR/130
mâner, front sakura
picior
fotoliu SICRET, taburet pufa mic SICRET

stejar belfort

3

296

1

cameră de zi
2

1

scaun (4buc.) SICRET, masă STO/150, vitrină REG1WL,
comodă KOM2D3S

3

măsuşă LAW/70

2

comodă KOM2D3S, vitrină REG1WP, scaun (2buc.) SICRET,
masă STO/150

4

comodă RTV RTV1S

colecşia clasică

sicret

3

4

297

colecşia clasică

sicret elementele colecşiei
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag.120-143
wtoate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

măsuşă
LAW/70
î./l./L.
50/74,5/74,5cm

comodă RTV
RTV1S
î./l./a.
48/115,5/61cm

stejar belfort

comodă
KOM2D3S
î./l./a.
97,5/165,5/44cm

comodă
KOM4S
î./l./a.
120/65,5/44cm

comodă
KOM3S
î./l./a.
97,5/115,5/44cm

dulap
REG2DO
î./l./a.
155,5/115,5/44cm

dulap
REG2D1S
î./l./a.
155,5/115,5/44cm

oglindă
LUS/50
î./l./a.
80/50/2,5cm

fotoliu
SICRET
î./l./a.
85/62/65cm

scaun
SICRET
î./l./a.
94/46/58cm

masă
STO/150
î./l./L.
80/90/150-190cm

toaletă
TOL/100
î./l./a.
80/104,5/54,5cm

oglindă
LUS/170
î./l./a.
170/43,5/6cm

paravan pliant
PAR/130
î./l./a.
170/130/2cm

dulap
SZF2D1S
î./l./a.
200/115,5/63cm

vitrină
REG1W L/P
î./l./a.
200/60,5/44,5cm
•opşIonal,
iluminat leduri

saltea
l./L.
159/199cm

ALEGE

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile: L16/160, L21/160, L16/2x80

CULOAREA

* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului

TAPIŢERIEI

canapea
SICRET LUX 3DL
î./l./a.
94/246/95cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 145x196
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taburet pufa mic
SICRET
î./l./a.
47/54/44cm

taburet pufa mare
SICRET
î./l./a.
42/169/44cm

pat
LOZ/160
î./l./L.
45-108/170/213cm

noptieră
KOM1S
î./l./a.
45/55,5/44,5cm

taburet pufa mic SICRET, oglindă LUS/50, toaletă TOL/100, scaun SICRET

canapea SICRET LUX 3DL, dulap REG2DO, dulap REG2D1S, paravan pliant
PAR/130, măsuşă LAW/70
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colecşia clasică orland
Proiect realizat de: Stanisław Charaziak

Această colecşie aduce la viaşă atmosfera cu influenşă orientală a vechilor conace. Se remarcă utilizarea materialelor nobile,
corpurile robuste, întotdeauna simetrice. Soclul este înlocuit de un sertar practic care permite folosirea eficientă a capacitaşii
modulelor. Suprafeşele mari (capetele patului, blaturile meselor) sunt decorate subtil prin tehnica intarsiei.

corp suprapus NAD1S, toaletă TOL2S, scaun ORLAND, dulap cu oglindă SZF3D1S/140, noptieră KOM1S, pat LOZ/160, noptieră KOM1S

pat LOZ/160, noptieră KOM1S, dulap cu oglindă SZF3D1S/140, corp suprapus NAD1S, toaletă TOL2S, scaun ORLAND

cireş orlando

301

1

cameră de zi

1
2

fotoliu ORLAND EMI ES, măsuşă LAW/100, vitrină
REG2W2S/90, comodă RTV RTV1S/140, comodă
KOM4S/120
fotoliu ORLAND EMI ES, canapea ORLAND EMI LUX 3DL

2

4

3

5
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3
4
5

trăgător 1
trăgător 2
trăgător 3

1

birou

1

comodă KOM2D4S/150, birou BIU 180, scaun ORLAND,
rafturi REG1S/90, rafturi REG1S/60, rafturi REG1S/90

2

comodă KOM8S/140

comodă KOM6S/60

colecşia clasică

orland

2

cireş
orlando

303

304

comodă KOM8S/140, comodă KOM6S/60, corp suprapus NAD2W/150, comodă KOM2D4S/150, masă STO 2W, scaun (3buc.) ORLAND
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colecşia clasică

orland elementele colecşiei
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag.380-385

comodă RTV
RTV1S/140
î./l./a.
48,5/140,5/57cm

măsuşă
LAW/100
î./l./L.
52,5/105/60cm

corp suprapus
NAD2W/150
î./l./a.
98/155/36,5cm

comodă
KOM8S/140
î./l./a.
90,5/140,5/51cm

comodă
KOM2D4S/150
î./l./a.
90,5/155,5/51cm

corp suprapus
NAD1S
î./l./a.
57/93/30,5cm

comodă
KOM4S/120
î./l./a.
90,5/125,5/51cm

comodă RTV
RTV2S/90
î./l./a.
70/95,5/57cm

cireş
orlando

oglindă
LUS
î./l./a.
85/140/6cm

masă
STO 6W
î./l./L.
78/110/180-480cm

comodă
KOM6S/60
î./l./a.
132,5/65,5/51cm

toaletă
TOL2S
î./l./a.
77/108/59,5cm

masă
STO 2W
î./l./L.
76/100/140-230cm

masă
STO 4W
î./l./L.
78/110/160-360cm

scaun
ORLAND
î./l./a.
94/43/52cm

birou
BIU 180
î./l./L.
78/80/180cm

saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile: L16/160, L21/160, L16/2x80
* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului

pat
LOZ/160
î./l./L.
40-78/170,5/208cm

noptieră
KOM1S
î./l./a.
45,5/48,5/40cm

dulap
SZF2D1S/90
î./l./a.
188,5/96/61,5cm

dulap
SZF3D1S/140
î./l./a.
215,5/156/61,5cm

vitrină
REG1W1S/60
î./l./a.
188,5/66/42,5cm

vitrină
REG2W2S/90
î./l./a.
188,5/96/42,5cm

rafturi
REG1S/60
î./l./a.
213,5/60-66/39,5cm

rafturi
REG1S/90
î./l./a.
213,5/90-96/39,5cm

ALEGE
CULOAREA
taburet
ORLAND EMI HBK
î./l./a.
46/54/54cm

TAPIŢERIEI
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canapea (fot)
ORLAND EMI 2FBK
î./l./a.
86/154/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă
de dormit 120x193

canapea
ORLAND EMI 3FBK
î./l./a.
86/176/96cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă
de dormit 140x193

fotoliu
ORLAND EMI ES
î./l./a.
80/74/81cm

canapea
ORLAND EMI 3K
î./l./a.
96/226/97cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă
de dormit 125x194

canapea
ORLAND 3R
î./l./a.
105/184/87cm
*suprafaşă de dormit 120x190

canapea
ORLAND EMI LUX 3DL
î./l./a.
94/234/98cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă
de dormit 147x198

canapea
ORLAND 2P
î./l./a.
105/158/87cm

fotoliu
ORLAND
î./l./a.
105/105/87cm

colşar dreapta
ORLAND 2F.RECBK
î./l./a.
disponibilă şi varianta pe
86/250/178cm
partea stângă RECBK.2F
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă
de dormit 123x200

scaun ORLAND, vitrină REG1W1S/60, comodă RTV RTV2S/90
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colecşia clasică orinoko
Proiect realizat de: Maja Palczewska
Producător: BRW sp.z o.o

Atmosfera unei rezidenşe coloniale, bogăşia pădurilor ecuatoriale… Lemnul masiv şi furnirul de culoarea arinului nigier.
Patină pronunşată care accentuează jocul luminii pe suprafeşele mobilei. Trăgători din alamă patinată. Finisarea manuală conferă fiecărui modul un caracter unic. … O lume exotică şi luxoasă creată de materialele naturale şi nobile.
28 de elemente.

rafturi OREG 87 O, comodă (2buc.) OKOM 5S, rafturi OREG 87 O, măsuşă OLAW 70, taburet ORINOKO

comodă (2buc.) OKOM 3D3S, vitrină suspendată ONAD 3W_5, măsuşă OLAW 3S, canapea ORINOKO

arin nigier

309

1

cameră de zi

1
2

2

comodă RTV ORTV 3S, comodă (2buc.) OKOM 3D3S, vitrină
suspendată (2buc.) ONAD 3W_5, canapea ORINOKO, măsuşă
OLAW 3S
vitrină suspendată ONAD 3W_5, comodă OKOM 3D3S
măsuşă OLAW 3S

arin
nigier

310

1

dormitor

1
2

vitrină (corp suprapus) ONAD3W, comodă OKOM 3D3S,
noptieră OKOM 1SO (2buc.), pat OLOZ 160, dulap OSZF
6D4S, măsuşă OLAW 70
comodă OKOM 3D3S, noptieră (2buc.) OKOM 1SO,
pat OLOZ 160

colecşia clasică

orinoko

2

311

colecşia clasică

orinoko elementele colecşiei

măsuşă
OLAW 70
î./l./L.
50/70/70cm

măsuşă
OLAW 3S
î./l./L.
50/62/125cm

scaun
OKRS
î./l./a.
98/45/52cm

masă
OSTO 140_180
î./l./L.
76/76/140-180cm

vitrină
(corp suprapus)
ONAD 1W
î./l./a.
107/49,5/36,5cm

polişă
OPOL 125
î./l./a.
11/125/22cm

polişă
OPOL 87
î./l./a.
11/87/22cm

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag.380-385

arin
nigier

birou
OBIU 2D2S
î./l./L.
74/65/160cm

birou
OBIU 1D1S
î./l./L.
74/65/120cm

vitrină
(corp suprapus)
ONAD 2W
î./l./a.
107/87/36,5cm

vitrină
(corp suprapus)
ONAD 3W
î./l./a.
107/125/36,5cm

vitrină suspendată
ONAD 3W_5
î./l./a.
50/125/36,5cm

comodă
OKOM 2D2S
î./l./a.
93,5/87/41,5cm

comodă
OKOM 3D3S
î./l./a.
93,5/125/41,5cm

comodă RTV
ORTV 3S
î./l./a.
48/125/55cm

oglindă
OLUS 120
î./l./a.
79/117,5/4cm

comodă
OKOM 4S
î./l./a.
93,5/49,5/41,5cm

comodă
OKOM 5S
î./l./a.
93,5/87/41,5cm

comodă
OKOM 1D1S_L
î./l./a.
93,5/49,5/41,5cm

comodă
OKOM 1D1S_P
î./l./a.
93,5/49,5/41,5cm

comodă RTV
ORTV 2S
î./l./a.
48/87/55cm

saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile: L16/160, L21/160, L16/2x80
* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea
grilajului

comodă
OKOM 4S_11
î./l./a.
114,5/49,5/41,5cm

pat
OLOZ 140
î./l./L.
55-82,5/151/208cm

pat
OLOZ 160
î./l./L.
55-82,5/169,5/208cm

noptieră
OKOM 1SO
î./l./a.
48/49,5/41,5cm

dulap
OSZF 6D4S
î./l./a.
210/191,5/60cm

dulap
OSZF 2D2S
î./l./a.
200/87/60cm

rafturi
OREG 87 O
î./l./a.
200/87/36,5cm

mai multe
despre
canapele
pag.
120-143

ALEGE
CULOAREA

TAPIŢERIEI

rafturi
OREG 50 O
î./l./a.
200/49,5/36,5cm

taburet
ORINOKO
î./l./a.
43/88/88cm

fotoliu
ORINOKO
î./l./a.
76/96/88cm

•cu ladă de lenjerie
şezlong
ORINOKO DREAPTA şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 77x188
î./l./a.
76/203/88cm

canapea
ORINOKO
î./l./a.
76/201/91cm

•cu ladă de lenjerie
şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 134/201

• cu ladă

312

vitrină (corp suprapus) ONAD3W, comodă OKOM 3D3S

313

314

colecşia clasică bawaria
Elementele decorative – fronturile din lemn nobil, frezate profund, trăgătorii din alamă patinată, sticla ornamentală pentru
vitrine, blaturile, soclurile şi picioarele rotunjite – conferă mobilei un caracter clasic. 32 de elemente în îmbinare coloristică
nuc italian (fronturile) şi castan (corpurile).

dulap cu rafturi DREG 2D1S, comodă DKOM 4S, măsuşă DLAW 120, vitrină pe colş (corp suprapus pentu comodă pe colş) DNAD 1WN, comodă pe colş DKOM 1DN, comodă RTV DRTV 100

vitrină DWIT 1DL

nuc italian
fronturi de culoarea
nucului corpuri de
culoarea castanului

315

1

sufragerie

1
2

2

316

comodă DKOM 3S, vitrină (corp suprapus) DNAD 3W/113,
comodă DKOM 2D3S/135, cuier DPPK 112, masă DSTO 150, scaun (3buc.)
DKRS II, vitrină DWIT 2D1S
comodă DKOM 2D, masă DSTO 150, scaun (4buc.) DKRS II, comodă DKOM 2D3S/185

1

birou
scaun DKRS II P

fronturi de culoarea
nucului corpuri de
culoarea castanului

1

vitrină DWIT 3D2S, birou DBIU 175, scaun managerial DFOT,
rafturi DREG 100 O, comodă DKOM 4D

2

birou DBIU 175, scaun managerial DFOT

colecşia clasică

bawaria

2

nuc
italian

317

318

oglindă DLUS 131, comodă DKOM 2D3S/135, dulap DSZF 4D1S, noptieră DKOM 1S, pat DLOZ 160, noptieră DKOM 1S

319

colecşia clasică

fronturi de culoarea
nucului corpuri de
culoarea castanului

bawaria elementele colecşiei
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag. 178-185
toate birourile pag. 282-287
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag. 328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag.380-385

vitrină pe colş
DNAD 1WN
(corp suprapus pentu
comodă pe colş)
î.113,5/l.49/a.49cm

ATENIE!
Vitrinele au sticlă ornamentală Sahara.

vitrină
DWIT 1DP
î./l./a.
200/62/40cm

rafturi
DREG 60 O
î./l./a.
200/62/40cm

320

masă
DSTO 150
î./l./L.
78/90/160-200cm

măsuşă
DLAW 120
î./l./L.
54/68/120cm

comodă RTV
DRTV 100
î./l./a.
61/99,5/56,5cm

vitrină
DWIT 1DL
î./l./a.
200/62/40cm

nuc
italian

vitrină
DWIT 2D1S
î./l./a.
200/101,5/40cm

rafturi
DREG 100 O
î./l./a.
200/101,5/40cm

comodă pe colş
DKOM 1DN
wys./szer./gł.
87/54,5/54,5cm

dulap cu rafturi
DREG 2D1S
î./l./a.
200/101,5/40cm

masă
BAWARIA MAX
î./l./L.
78/100/160-360cm

vitrină
DNAD 2W
(corp suprapus)
î.113,5/l.91,5/a.38cm

comodă
DKOM 2D
î./l./a.
87/89,5/45,5cm

dulap
DSZF 2D1S
î./l./a.
200/101,5/63cm

vitrină
DWIT 3D2S
î./l./a.
200/156,5/44cm

dulap
DSZF 4D1S
î./l./a.
220/206,5/63cm

scaun
DKRS II
î./l./a.
93/46/57cm

scaun
DKRS II P
î./l./a.
93/56/57cm

scaun managerial
DFOT
î./l./a.
97-110/60/68cm

vitrină suspendată
DNAD 3W/65
î.65/l.136,5/a.42cm

vitrină
DNAD 3W/113
(corp suprapus)
î.113,5/l.136,5/a.42cm

comodă
DKOM 2D3S/135
î./l./a.
87/134,5/49,5cm

scaun managerial
DFOT II
î./l./a.
94-106/60/68cm

comodă
DKOM 2D3S/185
î./l./a.
87/184,5/49,5cm

birou
DBIU 175
î./l./L.
76,5/80/175cm

comodă
DKOM 4D
î./l./a.
87/180/46cm

oglindă
DLUS 131
î.87/l.131,5/a.7,5cm

comodă
DKOM 2D3S/135
î./l./a.
87/134,5/49,5cm

comodă
DKOM 3S
î./l./a.
87/99,5/45,5cm

comodă
DKOM 4S
î./l./a.
109,5/60/45,5cm

saltea
l./L.
159/199cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile: L16/160, L21/160, L16/2x80
* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci,
2x80 lăşimea grilajului

noptieră
DKOM 1S
î./l./a.
57,5/50/38cm

pat
DLOZ 160
î./l./L.
60-83/169/210cm

dulap DSZF 2D1S, noptieră DKOM 1S, pat DLOZ 160, noptieră DKOM 1S, comodă (2buc.) DKOM 3S

321

322

sistemul LARGO

arta servirii
mesei
alte accesorii pentru amenajarea interiorului sunt prezentate la paginile
83, 119, 177, 247, 281, 373, 391
sistemul TAURI pag.199

sistemul AUGUST pag.30
faţă de masă decorativă dimens.150x240cm,
THK-012297

vază ceramică alb - verde înălş.15cm
THK-010633

rămurică de măr, înălş.110cm,
THK-012880

compară mesele din diferite colecşii
şi sisteme!
(pag.324-327)

din colecşia orland (pag.325) alte mese
masă STO 4W
î./l./L. 78/110/160-360cm
culoare: cireş orlando
ceaşcă cu farfurioară capacit.210ml,
THK-010443

zaharniţă capacit.0,25l, porcelan, ecru
THK-015182

carafă capacit.1,5L, THK-014204

compară scaunele din diferite
colecşii şi sisteme!
(pag.328-331)

farfurie plată diam.27cm THK-015849, ibric capacit.1,5l THK-015846, zaharnişă cu
capac. 0,25l THK-015847, recipient pentru lapte capacit.0,25l THK-015848, bol
diam.15cm THK-015853, ceaşcă cu farfurioară THK-015845

lampă de masă Kulka, înălş.26 cm,
THK-008112

din colecşia yoko (pag.329) al doilea scaun
scaun YOKO Miękkie
î./l./a. 94/43/52cm
culoare: pin nigier

323

toate mesele sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

324

din colecşia orinoko (pag.308-313)
masă OSTO 140_180
î./l./L. 76/76/140-180cm
culoare: arin nigier

din colecşia bawaria (pag.314-321)
masă DSTO 150
î./l./L. 78/90/160-200cm
culoare: nuc italian

din colecşia bawaria (pag.314-321)
masă BAWARIA MAX
î./l./L. 78/100/160-360cm
culoare: nuc italian

din colecşia sicret (pag.294-299)
masă STO/150
î./l./L. 80/90/150-190cm
culoare: stejar belfort

din colecşia kent (pag.346-353)
masă ESTO 160
î./l./L. 76,5/90/160-200cm
culori: castan, măr

din colecşia kent (pag.346-353)
masă KENT MAX
î./l./L. 78/100/160-360cm
culori: castan, măr

masă SAVOY SMALL
î./l./L. 77/75/125cm
culoare: arin gălbui

masă KARAT
î./l./L. 77/90/150-190cm
culori: măr închis, arin gălbui

masă OCEAN
î./l./L. 78/90/140-180cm
culori: cireş, arin, nuc italian

din sistemul syriusz (pag.214-223)
masă XSTO 150
î./l./L. 74/85/150-190cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul elippe (pag.204-213)
masă ELSTOR
î./l./L. 75/80/126,5-176,5cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul reset (pag.54-65)
masă ASTO 8/18
î./l./L. 76/80/140-180cm
culoare: wenge

compară mesele
din diferite colecşii şi sisteme

din colecşia yoko (pag.332-337)
masă STO/160
î./l./L. 78,5/90/160-205cm
culoare: pin nigier

din colecşia ontario (pag.338-345)
masă STO
î./l./L. 76,5/85/145-180cm
culoare: arşar ontario

din colecşia stylius (pag.354-361)
masă NSTO
î./l./L. 76,5/85/145-180cm
culoare: cireş antic

din colecşia orland (pag.300-307)
masă STO 6W
î./l./L. 78/110/180-480cm
culoare: cireş orlando

din colecşia orland (pag.300-307)
masă STO 2W
î./l./L. 76/100/140-230cm
culoare: cireş orlando

din sistemul mateo (pag.66-69)
masă STO_8_18
î./l./L. 76/80/140-180cm
culoare: nuc virginia

din colecşia n.york (pag.362-367)
masă GSTO 170
î./l./L. 76/90,5/172-213cm
culoare: măr închis

masă ELEKTRA
î./l./L. 76/80/120cm
culori: cireş, arin gălbui

din sistemul creatio (pag.14-29)
masă STO/140
î./l./L. 77,5/90/140-180cm
culoare: wenge

din sistemul doors (pag.70-81)
masă HSTO 140
î./l./L. 77,5/90/140-180cm
culori: stejar milano, wenge

din sistemul mezo (pag.6-13)
masă MEZO
î./l./L. 76/85/150cm
culoare: fag tatra

din sistemul ringo (pag.90-99)
masă STO_140
î./l./L. 76,5/80/140-180cm
culoare: morioka

325

toate mesele sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

masă INSYGNATA XIV
î./l./L. 77/75/125-165cm
culoare: vişin

masă DIADEMA XVI
î./l./L. 77/ 70/120-150cm
culoare: nuc închis

masă 34th AVENUE
î./l./L. 76/70/110-140m
culoare: arin auriu

masă 36th AVENUE
î./ Ø 75/80cm
culoare: cireş
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masă INSYGNATA XIV MINI
î./l./L. 77/70/90cm

masă STRATEGIO XI (fot.)
culoare: castan deschis

culoare: vişin

TRONIUSZ XXV
culoare: castan
î./l./L. 76/70/110-150cm

masă IMPEROR XXII
î./l./L. 77/70/120-150cm
culoare: nuc italian

masă DIADEMA XVI MINI
î./l./L. 77/70/ 90cm
culoare: nuc închis

masă 34th AVENUE MINI
î./l./L. 75/70/90cm
culoare: arin auriu

masă PEDRO
î./l./L. 76/92/92-130cm
culori: arşar strassburg, vişin închis

masă 35th AVENUE
î./l./L. 76/70/110-140cm
culoare: cireş

masă CARLOS
î./l./L. 76/100/100-140cm
culori: cireş, castan

masă 35th AVENUE MINI
î./l./L. 75/70/90cm
culoare: cireş

masă CARLOS MAX
î./l./L. 76/100/100-300cm
culori: cireş, castan

compară mesele
din diferite colecşii şi sisteme

masă IMPEROR XXII MINI
î./l./L. 77/70/90cm
culoare: nuc italian

din sistemul sorrento (pag.100-105)
masă STO/8/14
î./l./L. 76/90/140-180cm
culoare: stejar canterbury

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
masă VSTOS/7/8
î./l./L. 74/85/85-170cm
culoare: cireş

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
masă VSTO/7/8
î./l./L. 74/85/85-170cm
culoare: cireş

din sistemul largo (pag.144-155)
masă PSTO
î./l./L. 75/85,5/130-180cm
culori: stejar wenge închis,
prun wallis

din sistemul largo classic (pag.156-161)
masă STO
î./l./L. 75/85,5/130-180cm
culoare: vişin italian

din sistemul tauri (pag.198-203)
masă TAURI
î./l./L. 76/90/140-180cm
culori: arin gălbui, stejar wenge

masă TRONIUSZ XXV MINI (fot.)
culoare: castan
STRATEGIO XI MINI
culoare: castan deschis
î./l./L. 76/70/90cm

din sistemul august (pag.30-37)
masă AJPI
î./l./L. 76/90/160-210cm
culoare: wenge
colecşia KENT
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toate scaunele sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din colecşia bawaria (pag.314-321)
scaun DKRS II
î./l./a. 93/46/57cm
culoare: nuc italian
(fot. material 1000)

din colecşia bawaria (pag.314-321)
scaun DKRS II P
î./l./a. 93/56/57cm
culoare: nuc italian
(fot. material 1000)

din colecşia bawaria (pag.314-321)
fotel DFOT
î./l./a. 97-110/60/68cm
culoare: nuc italian
(fot. material 348)

din colecşia bawaria (pag.314-321)
fotel DFOT II
î./l./a. 94-106/60/68cm
culoare: nuc italian
(fot. material 348)

din colecşia n.york (pag.362-367)
scaun GKRS
î./l./a. 91/47/52cm
culoare: măr închis
(fot. material 345)

din sistemul largo (pag.144-155)
cât şi largo classic (pag.156-161)
scaun PKRS
î./l./a. 93/43/49cm
culori: wenge, vişin italian, prun wallis
(fot. material 406)

din sistemul sorrento (pag.100-105)
scaun SORRENTO
î./l./a. 95/45/51cm
culoare: stejar canterbury
(fot. material 612)

din sistemul mateo (pag.66-69)
scaun MATEO
î./l./a. 93/44/49cm
culoare: nuc virginia
(fot. material 825)

scaun MARCIN
î./l./a. 98/41/54cm
culori: nuc deschis, arin gălbui
(fot.material 319)
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din sistemul august (pag.30-37)
scaun HKRS
î./l./a. 92/45/50cm
culoare: wenge
(fot.material 406)

din sistemul doors (pag.70-81)
scaun HKRS
î./l./a. 92/45/50cm
culori: stejar milano, wenge
(fot. material 431)

din sistemul clipper (pag.162-167)
scaun HKRS
î./l./a. 92/45/50cm
culoare: nuc fineline
(fot. material 622)

din sistemul mezo (pag.6-13)
scaun MEZO
î./l./a. 92/45/50cm
culoare: fag tatra
(fot. material 813)

compară scaunele
din diferite colecşii şi sisteme

din colecşia ontario (pag.338-345)
scaun NKRS
î./l./a. 95/45/54cm
culoare: arşar ontario
(fot. material 622)

din colecşia yoko (pag.332-337)
scaun YOKO Twarde
î./l./a. 94/43/52cm
culoare: pin nigier
(fot. material 406)

din colecşia kent (pag.346-353)
scaun KENT SMALL
î./l./a. 93/47/53cm
culori: castan, măr
(fot. material 319)

din colecşia kent (pag.346-353)
scaun EKRS P
î./l./a. 98/59/55cm
culori: castan, măr
(fot. material 319)

din sistemul indiana (pag.248-255)
scaun JKRS
î./l./a. 90/43/53cm
culori: stejar sutter, pin antic
(fot. material 600)

din sistemul elippe (pag.204-213)
scaun ELKRS
î./l./a. 93/47/54cm
culoare: arşar strassburg
(fot. material 347)

din colecşia orinoko (pag.308-313)
scaun OKRS
î./l./a. 98/45/52cm
culoare: arin nigier
(fot. material 406)

din colecşia stylius (pag.354-361)

din colecşia kent (pag.346-353)
scaun EKRS
î./l./a. 98/45/55cm
culori: castan, măr
(fot. material 319)

din colecşia sicret (pag.294-299)
scaun SICRET
î./l./a. 94/46/58cm
culoare: stejar belfort
(fot.material 801)

din colecşia sicret (pag.294-299)
fotoliu SICRET
î./l./a. 84/62/65cm
culoare: stejar belfort
(fot.material 801)

din sistemul reset (pag.54-65)
scaun AKRT P
î./l./a. 93/53/49cm
culoare: wenge
(fot. material 406)

din sistemul reset (pag.54-65)
scaun AKRT
î./l./a. 93/43/49cm
culoare: wenge
(fot. material 406)

din sistemul reset (pag.54-65)
scaun AKRM
î./l./a. 93/44/49cm
culoare: wenge
(fot. material 406)

din sistemul tauri (pag.198-203)
scaun TAURI
î./l./a. 92/46/50cm
culoare: arin gălbui
(fot. material 807)

scaun NKRS
î./l./a. 95/45/54cm
culoare: cireş antic
(fot. material 403)
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toate scaunele sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din sistemul syriusz (pag.214-223)
scaun XKRS
î./l./a. 95/44/55cm
culoare: arşar strassburg
(fot. material 347)
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din colecşia orland (pag.300-307)
scaun ORLAND
î./l./a. 94/43/52cm
culoare: cireş orlando
(fot. material 821)

scaun 34th AVENUE (fot.)
culoare: arin auriu
35th AVENUE
î./l./a. 85/44/43cm
culoare: cireş

scaun 35th AVENUE tapişat (fot.)
culoare: cireş
34th AVENUE tapişat
î./l./a. 91/44/45cm
culoare: arin auriu
(fot. material 400)

scaun MARINAR (orizontal)
î./l./a. 96/46/49cm
culoare: cireş
(fot. material 406)

scaun MARINAR (vertical)
î./l./a. 96/46/49cm
culoare: cireş
(fot. material 406)

din sistemul creatio (pag.14-29)
scaun CREATIO
î./l./a. 85/43/52cm
culoare: wenge
(fot. material 820)

din sistemul ringo (pag.90-99)
scaun RINGO
î./l./a. 74/47/56cm
culoare: crom
(fot. material 805)

scaun 36th AVENUE
î./l./a. 86/42/49cm
culoare: cireş

scaun ARTYCJA
î./l./a. 90/43/45cm
culoare: arin gălbui
(fot. material 347)

scaun GABOR
î./l./a. 102/44/52cm
culoare: arin
(fot. material 617)

scaun BARGA
î./l./a. 102/44/52cm
culoare: arin gălbui
(fot. material 617)

compară scaunele
din diferite colecşii şi sisteme

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
scaun VKRT
î./l./a. 89/46/55cm

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
scaun VKRM
î./l./a. 96/46/57cm

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
scaun VKRF
î./l./a. 85/58/61cm

culoare: cireş

culoare: cireş

culoare: cireş

scaun STRATEGIO (fot.)
culoare: castan deschis
TRONIUSZ
î./l./a. 88/44/52cm
culoare: castan
(fot. material 347)

scaun INSYGNATA
î./l./a. 90/47/53cm
culoare: vişin
(fot. material 347)

scaun DIADEMA (fot.)
culoare: nuc închis
IMPEROR
î./l./a. 89/45/51cm
culoare: nuc italian
(fot. material 347)

scaun KARAT
î./l./a. 97/47/54cm
culori: măr închis, arin gălbui
(fot. material 400)

scaun FIORE
î./l./a. 90/44/ 50cm
culori: arin gălbui, măr închis
(fot. material 402)

scaun LIDO
î./l./a. 90/44/50cm
culori: măr închis, arin gălbui
(fot. material 400)

scaun ELEKTRA
î./l./a. 93/45/55cm
culori: cireş, arin gălbui
(fot. material 347)

scaun ISSORIA
î./l./a. 99/45/55cm
culoare: cireş
(fot. material 347)

din sistemul pop (pag.168-175)
şi tip top (pag.188-195)
scaun TOP
î./l./a. 96/42/50cm
culori: arşar nida, fag, arin gălbui
(fot. material 611)

(fot. material 347)

(fot. material 347)

(fot. material 347)
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colecşia clasică yoko
Proiect realizat de: Stanisław Charaziak
Producător: BRW sp.z o.o

Mobilierul din noua colecşie YOKO aminteşte de Orient. Rama rotunjită a fronturilor, picioarele înalte şi cele trei tipuri de
trăgători de culoarea alamei sunt definitorii pentru această colecşie. Fotoliul şi cele două canapele păstrează stilul clasic. 21
de elemente disponibile în varianta de culoare: pin nigier.

vitrină REG2W1S/90, comodă KOM2W4S/150, birou BIU/160, scaun YOKO Twarde

masă STO/160, scaun (4buc.) YOKO

pin nigier

333

1

cameră de zi
2

334

1

comodă KOM10S/134, masă STO/160, scaun (4 buc.) YOKO,
dulap KOM2D1S/90, măsuşă LAW/120

2

comodă KOM2D4S/134, oglindă LUS/134, vitrină
REG1W1S/60, măsuşă LAW/120

1

dormitor

1

scaun YOKO, dulap KOM2D1S/90, noptieră (2buc.)
KOM1S/50, pat LOZ/140, dulap SZF3D1S/139

2

pat LOZ/140, noptieră KOM1S/50

corp suprapus NAD/80, masă pentru toaletă TOL/120

colecşia clasică

yoko

2

pin
nigier
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colecşia clasică

yoko elementele colecşiei

ALEGE
CULOAREA

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag.178-185
toate birourile pag.282-287
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag.328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

canapea
YOKO 2R
î./l./a.
108/146/89cm
•cu ladă de lenjerie şi
funcşie de dormit, suprafaşă
de dormit 115x190

comodă RTV
RTV1S/90
î./l./a.
50/90/58,5cm

pin
nigier

TAPIŢERIEI

disponibilă şi varianta:
fotoliu
canapea
YOKO
YOKO 3R
î./l./a.
î./l./a.
108/91/89cm
108/171/89cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
140x190

masă
STO/160
î./l./L.
78,5/90/160-205cm

măsuşă
LAW/120
î./l./L.
45/60/120cm

comodă RTV
RTV1S/150
î./l./a.
50/150/58,5cm

birou
BIU/160
î./l./L.
71,5/72/160cm

scaun
YOKO
î./l./a.
94/43/52cm

scaun
YOKO tapişat
î./l./a.
94/43/52cm

oglindă
LUS/134
î./l./a.
75,5/134/9cm

rafturi
REG1S/90
î./l./a.
203,5/90/42,5cm

comodă
KOM10S/134
î./l./a.
90,5/134/42,5cm

comodă
KOM2D4S/134
î./l./a.
90,5/134/42,5cm

corp suprapus
NAD/80
î./l./a.
62,5/80/30,5cm

vitrină
REG2W1S/90
î./l./a.
203,5/90/42,5cm
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vitrină
REG1W1S/60 L/P
î./l./a.
203,5/60/42,5cm

masă pentru toaletă
TOL/120
î./l./a.
77/120/60cm

* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului

comodă
KOM4S/90
î./l./a.
90,5/90/42,5cm

comodă
KOM2W4S/150
î./l./a.
124,5/150/42,5cm

dulap
KOM2D1S/90
î./l./a.
124,5/90/42,5cm

saltea
l./L.
140/200cm
grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/140, L16/2x70, L21/140, L21/2x70

pat
LOZ/140
î./l./L.
30-74/150/206,5cm

noptieră
KOM1S/50
î./l./a.
45/48/37,5cm

dulap
SZF3D1S/139
î./l./a.
203,5/139/62cm

pat LOZ/140, noptieră KOM1S/50, dulap KOM2D1S/90, corp suprapus NAD/80, masă pentru toaletă TOL/120, scaun YOKO
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colecşia clasică ontario
Producător: BRW sp.z o.o

Colecşie clasică în nuanşa caldă a arşarului ontario: frezări discrete subliniate de patină, oglinzi şi vitrine cu sticle fasonate,
trăgători din alamă patinată. 30 de elemente disponibile în varianta de culoare arşar ontario.

comodă KOM 3S, vitrină pe colş WIT 2DN, oglindă LUS 125, comodă KOM 4D2S, vitrină WIT 1DP; masă STO, scaun (6buc.) NKRS

cuier WIE 70, comodă KOM 1S, oglindă LUS 46, dulap KOM1D1S, dulap cu rafturi REG 1DL

arşar ontario
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1

cameră de zi
2

340

1

vitrină WIT 1DL, comodă KOM 2D2S, vitrină WIT 2D1S, comodă
RTV RTV 1S, măsuşă LAW

2

vitrină NAD 2W (corp suprapus), comodă KOM 2D2S, canapea
KENT, măsuşă LAW, vitrină pe colş NAD 1WN, comodă pe colş
KOM 1D1SN, comodă KOM 3D1S, rafturi REG 60

1

birou
rafturi REG 60

1

oglindă LUS 46, comodă KOM 6S, birou BIU 170, vitrină
WIT 2D1S

2

birou BIU 170

colecşia clasică

ontario

2

arşar
ontario

341

342

comodă KOM 6S, dulap SZF 4D1S, noptieră KOM 1SO, pat LOZ 160, noptieră KOM 1SO

343

colecşia clasică

ontario elementele colecşiei
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag.178-185
toate birourile pag.282-287
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag.328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

comodă
KOM 4D2S
î./l./a.
86,5/173/44,5cm

comodă
KOM 3S
î./l./a.
86,5/103/44,5cm

dulap cu rafturi
REG 1D L/P
î./l./a.
201,5/62,5/39cm

vitrină
WIT 1D L/P
î./l./a.
201,5/67,5/39cm

scaun
NKRS
î./l./a.
95/45/54cm

masă
STO
î./l./L.
76,5/85/145-180cm

măsuşă
LAW
î./l./L.
50,5/60/120cm

comodă RTV
RTV 1S
î./l./a.
56/103/55cm

vitrină
WIT 2D1S
î./l./a.
201,5/97,5/39cm

comodă
KOM 5S
î./l./a.
128,5/58,5/44,5cm

vitrină
NAD 3W
(corp suprapus)
î./l./a.
115/137/36,5cm

vitrină
NAD 2W
(corp suprapus)
î./l./a.
115/97,5/36,5cm

comodă
KOM 3D1S
î./l./a.
86,5/133/44,5cm

comodă
KOM 2D2S
î./l./a.
86,5/93/44,5cm

pat
LOZ 160
î./l./L.
56-79/169/209cm
saltea
l./L.
159/199cm

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile: L16/160, L21/160, L16/2x80

comodă
KOM 6S
î./l./a.
128,5/103/44,5cm

birou
BIU 170
î./l./L.
77,5/75/170cm

comodă
KOM 2W3S1B
î./l./a.
128,5/153/44,5cm

vitrină pe colş
NAD 1WN
(corp suprapus pentru comodă pe colş)
î./l./a.
115/51,5/51,5cm

comodă pe colş
KOM 1D1SN
î./l./a.
86,5/57,5/57,5cm

vitrină pe colş
WIT 2DN
î./l./a.
201,5/97,5/46cm
oglindă
LUS 46
î./l./a.
107,5/53/6cm

* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului

344

arşar
ontario

oglindă
LUS 125
î./l./a.
87,5/132/6cm

noptieră
KOM 1SO
î./l./a.
51/58,5/37cm

dulap
SZF 2D1S
î./l./a.
201,5/97,5/61,5cm

dulap
SZF 4D1S
î./l./a.
221/197/61,5cm

dulap
KOM 1D1S
î./l./a.
86,5/53,5/37cm

rafturi
REG 60
î./l./a.
201,5/62,5/39cm
cuier
WIE 70
î./l./a.
159/71/3cm

comodă
KOM 1S
î./l./a.
42/73,5/37cm

comodă KOM 2D2S vitrină NAD 2W (corp suprapus)

345

346

colecşia clasică kent
Producător: BRW sp.z o.o

Ca într-un vechi conac … nobleşea castanului sau căldura mărului, soclurile şi fronturile cu ornamente în relief, trăgătorii subtili, sticlele vitrinelor cu margini fasonate conferă interiorului atmosfera timpurilor de odinioară … 39 de elemente disponibile
în 2 variante de culoare: castan şi măr.

masă ESTO 160, scaun (2buc.) EKRS P, scaun (4buc.) EKRS, comodă EKOM 3D1S, oglindă ELUS 155, vitrină EREG 3W2S

masă ESTO 160, vitrină EREG 3W2S, scaun (2buc.) EKRS

măr

castan

347

1

cameră de zi
2

348

1

comodă EKOM 3D1S, comodă RTV ERTV 100, fotoliu KENT,
vitrină EWIT 1DP, rafturi EREG 100 O, canapea KENT 2

2

canapea KENT 2, măsuşă ELAW 130, vitrină EWIT 2D2S,
comodă EKOM 8S, rafturi EREG 100 O, fotoliu KENT

1

birou
2

1

comodă EKOM 4S/6, scaun EKRS P, birou EBIU 158K,
vitrină (2buc.) EWIT 2D2S, rafturi EREG 100 O

3

comodă EKOM 2D2S

2

comodă EKOM 4S/6, scaun EKRS P, birou EBIU 158K,
vitrină EWIT 2D2S, rafturi EREG 100 O

4

comodă EKOM 8S

colecşia clasică

kent

4

3

349

1

dormitor
2

350

1

pat ELOZ 160, noptieră EKOM 1S, dulap ESZF 4D2S

2

comodă EKOM 5S/10
comodă EKOM 5S/6

1

dormitor

1

comodă EKOM 2D2S, comodă EKOM 5S/10, noptieră (2buc.)
EKOM 1S, pat ELOZ 160, dulap ESZF 4D2S

2

noptieră (2buc.) EKOM 1S, pat ELOZ 160

colecşia clasică

kent

2

351

colecşia clasică

kent

elementele colecşiei
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag.178-185
toate birourile pag.282-287
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag.328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

comodă RTV
ERTV 72
î./l./a.
72/72/46,5cm

comodă RTV
ERTV 100
î./l./a.
54,5/101/54,5cm

măr

măsuşă cu macara
(mecanism de ridicare a blatului)
ELAST 130/170
î./l./L.
60-76/67/134-174cm

măsuşă
ELAW 130
î./l./L.
51,5/65/130cm

masă
KENT MAX
î./l./L.
78/100/160-360cm

vitrină
ENAD 2W
(corp suprapus)
î./l./a.
114,5/110/43cm

vitrină
ENAD 3W
(corp suprapus)
î./l./a.
114,5/162,5/43cm

vitrină pe colş
ENAD 1WN
(corp suprapus pentru comodă pe colş)
î./l./a.
114,5/58,5/58,5cm

comodă
EKOM 2D2S
î./l./a.
90,5/101/45cm

comodă
EKOM 3D1S
î./l./a.
90,5/153,5/45cm

comodă pe colş
EKOM 1DSN
î./l./a.
90,5/60/60,5cm

masă
ESTO 160
î./l./L.
76,5/90/160-200cm

vitrină
EWIT 2D2S
î./l./a.
204,5/110/43cm

vitrină
EREG 3W2S
î./l./a.
204,5/167,5/43-49,5cm

cuier
EPPK 110
î./l./a.
204,5/119,5/43cm

dulap
ESZF 4D2S
î./l./a.
225/227/53-65,5cm

cuier
EWIE 100
î./l.
108,5/30cm

comodă
EKOM 5S/6
î./l./a.
108,5/61,5/45cm

352

comodă
EKOM 4S/6
î./l./a.
90,5/61,5/45cm

dulap pentru
pantofi
EBUT 60
î./l./a.
121/72/19,5cm

* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului

dulap pentru
pantofi
EBUT 88
î./l./a.
59,5/88,5/32cm

cuier
EWIE 190
î./l.
191,5/50cm

castan

scaun
KENT SMALL
î./l./a.
93/47/53cm

scaun
EKRS
î./l./a.
98/45/55cm

scaun
EKRS P
î./l./a.
98/59/55cm

rafturi
EREG 60 O
î./l./a.
204,5/70,5/43cm

birou
EBIU 158K
î./l./L.
77/68/158cm

oglindă
ELUS 102
î./l./a.
106,5/102/11cm

vitrină stânga
EWIT 1DL
î./l./a.
204,5/70,5/43cm

vitrină dreapta
EWIT 1DP
î./l./a.
204,5/70,5/43cm

dulap cu rafturi
stânga
EREG 1DL
î./l./a.
204,5/70,5/43cm

ALEGE
CULOAREA

pat
ELOZ 90
î./l./L.
58,5-71,5/105,5/210
saltea
l./L.
89/199cm

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/90, L21/90

comodă
EKOM 5S/10
î./l./a.
90,5/101/45cm

dulap cu rafturi
EREG 2D2S
î./l./a.
204,5/110/43cm

dulap cu rafturi
dreapta
EREG 1DP
î./l./a.
204,5/70,5/43cm

rafturi
EREG 100 O
î./l./a.
204,5/110/43cm

oglindă
ELUS 155
î./l./a.
88/154,5/11cm

comodă
EKOM 8S
î./l./a.
90,5/153,5/45cm

proiect de mobilier tapişat: ROBERT KOWALCZYK
disponibile într-o gamă largă de stofe

TAPIŢERIEI

noptieră
EKOM 1S
î./l./a.
52,5/56,5/38,5cm

fotoliu
KENT
î./l./a.
84/94/87cm

canapea
KENT 2R
î./l./a.
84/158/87cm

canapea
KENT 2
î./l./a.
84/158/87cm

•cu ladă pentru •disponibilă şi
lenjerie varianta fixă
şi funcşie de dormit
suprafaşă de dormit
115x190

canapea
KENT 3R
î./l./a.
84/190/87cm
•cu ladă pentru lenjerie
şi funcşie de dormit
suprafaşă de dormit
145x190

canapea
KENT 3
î./l./a.
84/190/87cm
•disponibilă şi
varianta fixă
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colecşia clasică stylius
Mobilă clasică, în culoarea cireşului antic patinat. Fronturile decorate prin tehnica serigrafiei, ornamentele frezate, soclurile,
cornişele şi pilaştrii conferă interiorului un caracter clasic. 32 de elemente disponibile în varianta de culoare cireş antic.

comodă NKOM 4D2S, vitrină NWIT 2D1S, masă STYLIUS NSTO, scaun (3buc.) STYLIUS NKRS

oglindă NLUS 46, dulap NKOM 1D1S, cuier NWIE 70, comodă NKOM 1S, dulap NSZF 1D1SL

cireş antic

355

1

cameră de zi

1

vitrină NWIT 2D1S, comodă RTV NRTV 1S, rafturi NREG 60 O,
comodă pe colş NKOM 1D1SN, măsuşă NLAW

2

comodă NKOM 4D2S

comodă NKOM 5S

2

cireş antic

356

colecşia clasică

stylius

comodă NKOM 6S, vitrină pe colş (corp suprapus pentru comodă pe colş) NNAD 1WN, comodă pe colş NKOM 1D1SN, măsuşă NLAW
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1

birou
2

1

comodă NKOM 2W3S1B, vitrină NWIT 2D1S, birou
NBIU 170, rafturi NREG 60 O

2

rafturi NREG 100 O, comodă NKOM 3S, fotoliu STYLIUS,
măsuşă NLAW, fotel STYLIUS, birou NBIU 170
oglindă NLUS 46, dulap NKOM 1D1S

cireş antic

358

1

dormitor

1

noptieră NKOM 1SO, pat NLOZ 160, noptieră NKOM 1SO,
dulap NSZF 4D1S

2

noptieră (2buc.) NKOM 1SO, pat NLOZ 160

colecşia clasică

stylius

2

359

colecşia clasică

stylius elementele colecşiei
Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag.178-185
toate birourile pag.282-287
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag.328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

cireş antic

birou
NBIU 170
î./l./L.
77,5/75/170cm

dulap
NSZF 1D1SL
î./l./a.
201,5/67,5/43cm

dulap
NSZF 1D1SP
î./l./a.
201,5/67,5/43cm

comodă
NKOM 2W3S1B
î./l./a.
128,5/153/44,5cm

scaun STYLIUS
NKRS
î./l./a.
95/45/54cm

masă STYLIUS
NSTO
î./l./L.
76,5/85/145-180cm

măsuşă
NLAW
î./l./L.
50,5/60/120cm

comodă RTV
NRTV 1S
î./l./a.
56/103/55cm

vitrină
NWIT 1DL
î./l./a.
201,5/67,5/39cm

vitrină
NWIT 1DP
î./l./a.
201,5/67,5/39cm

pat
NLOZ 160
î./l./L.
56-79/169/209cm
saltea
l./L.
159/199cm

dulap
NSZF 2D1S
î./l./a.
201,5/97,5/61,5cm

noptieră
NKOM 1SO
î./l./a.
51/58,5/37cm

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile: L16/160, L21/160, L16/2x80
* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului
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dualp
NSZF 4D1S
î./l./a.
221/197/61,5cm

vitrină
NWIT 2D1S
î./l./a.
201,5/97,5/39cm

oglindă
NLUS 125
î./l./a.
87,5/132/6cm

comodă
NKOM 6S
î./l./a.
128,5/103/44,5cm

comodă
NKOM 3D1S
î./l./a.
86,5/133/44,5cm

comodă
NKOM 5S
î./l./a.
128,5/58,5/44,5cm

vitrină
NNAD 2W
(corp suprapus)
î./l./a.
115/97,5/36,5cm

comodă
NKOM 3S
î./l./a.
86,5/103/44,5cm

vitrină pe colş
NNAD 1WN
(corp suprapus pentru comodă pe
colş)
î./l./a.
115/51,5/51,5cm

comodă pe colş
NKOM 1D1SN
î./l./a.
86,5/57,5/57,5cm

comodă
NKOM 2D2S
î./l./a.
86,5/93/44,5cm

vitrină pe colş
NWIT 2DN
î./l./a.
201,5/97,5/46cm

rafturi
NREG 60 O
î./l./a.
201,5/62,5/39cm

rafturi
NREG 100 O
î./l./a.
201,5/97,5/39cm

comodă
NKOM 4D2S
î./l./a.
86,5/173/44,5cm

oglindă
NLUS 46
î./l./a.
107,5/53/6cm

cuier
NWIE 70
î./l./a.
159/71/3cm

dulap
NKOM 1D1S
î./l./a.
86,5/53,5/37cm

comodă
NKOM 1S
î./l./a.
42/73,5/37cm

proiect de mobilier tapişat: ROBERT KOWALCZYK
disponibile într-o gamă largă de stofe
•cu ladă pentru lenjerie
şi funcşie de dormit
suprafaşă de dormit 115x190

•cu ladă pentru lenjerie
şi funcşie de dormit
suprafaşă de dormit 145x190

ALEGE
CULOAREA

TAPIŢERIEI
fotoliu
STYLIUS
î./l./a.
87/84/85cm

canapea
STYLIUS 2R
î./l./a.
87/151/90cm

disponibilă şi varianta:
canapea
STYLIUS 2P
î./l./a.
87/151/90cm
•cu ladă de lenjerie

canapea
STYLIUS 3R
î./l./a.
87/181/90cm
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colecşia clasică n.york
Chiar dacă obiceiul englezesc de servire a ceaiului (five o`clock) nu-şi este familiar, interiorul amenajat cu elementele colecşiei
N.York ar fi un mediu plăcut pentru aceasta. Luciul nobil şi aspectul antic patinat sunt puse în valoare de cornişele frezate,
fronturile cu şipci ornamentale gravate şi trăgătorii de alamă. 29 de elemente disponibile în varianta de culoare măr închis.

vitrină GWIT 2D2S, comodă GKOM 2D4S, cuier GPWP 165, comodă GKOM 1S, oglindă GLUS 50, dulap GKOM 1D1S, comodă GKOM 6S, masă GSTO 170, scaune GKRS (4buc.)

masă GSTO 170, scaun (6buc.) GKRS, dulap GSZF 2D2S

măr închis

363

364

comodă GKOM 4S, noptieră GKOM 1SO (2buc.), pat GLOZ 160, dulap GSZF 4D

365

colecşia clasică

n.york elementele colecşiei

oglindă
GLUS 120
î.95,5/l.113,5/a.6cm

Compară !
toate măsuşele pag. 84-89
toate canapelele pag. 120-143
toate dulapurile pag.178-185
toate birourile pag.282-287
toate mesele pag. 324-327
toate scaunele pag.328-331
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

măr închis

birou
GBIU 150
î./l./L.
74,5/66/150cm

birou
GBIU 113
î./l./L.
74,5/66/113cm

dulap pentru
pantofi
GBUT 60
î./l./a.
118,5/60/36cm

bar
GBAR 2D
î./l./a.
113/78/36cm

pat
GLOZ 90
î./l./L.
35-70,5/96/208cm
saltea
l./L.
89/199cm

cuier
GPWP 165
î./l./a.
165/73,5/6cm

oglindă
GLUS 50
î./l.
119,5/47,5cm

comodă
GKOM 1S
î./l./a.
35/67/36cm

dulap
GKOM 1D1S
î./l./a.
74,5/47/36cm

comodă
GKOM 4S
î./l./a.
94,5/78/45,5cm
vitrină pe colş
GNAD 1WN
(corp suprapus pentru
comodă pe colş)
î./l./a. 105/50,5/50,5cm

rafturi
GREG 80 O
î./l./a.
199,5/85,5/37,5cm

vitrină
GWIT 2D2S
î./l./a.
199,5/85,5/38cm

vitrină
GWIT 1DP
î./l./a.
199,5/54,5/38cm

comodă pe colş
GKOM 1D1SN
î./l./a.
94,5/54,5/54,5cm

pat
GLOZ 160
î./l./L.
35-70,5/165,5/208cm
saltea
l./L.
159/199cm

noptieră
grilaj pentru pat opşional
grilaj pentru pat opşional
GKOM 1SO
*grilaje disponibile: L16/90, L21/90 *grilaje disponibile: L16/160, L21/160, L16/2x80
î./l./a.
49,5/40,5/36cm
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comodă
GKOM 4D1S
î./l./a.
94,5/155,5/45,5cm

comodă
GKOM 2D4S
î./l./a.
94,5/118/45,5cm

comodă
GKOM 6S
î./l./a.
113/78/45,5cm

scaun
GKRS
î./l./a.
91/47/52cm

masă
GSTO 170
î./l./L.
76/90,5/172-213cm

măsuşă
GLAW 125
î./l./L.
56/65/125cm

comodă RTV
GRTV 90
î./l./a.
55/91/49cm

comodă RTV
GRTV 60
î./l./a.
73/60/44,5cm

* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului

dulap
GSZF 3D
î./l./a.
199,5/145/61,5cm

dulap
GSZF 4D
î./l./a.
199,5/189/61,5cm

dulap
GSZF 2D2S
î./l./a.
199,5/85,5/61,5cm
comodă GKOM 6S, comodă RTV GRTV 90
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colecşia clasică sheetal
Mobilierul din colecşia SHEETAL este realizat din lemn exotic masiv de susan. Caracterul unic al acestei colecşii se datorează
confecşionării manuale a fiecărei componente. 12 elemente de culoarea lemnului de susan.

comodă CHM-005938, masă THK-005950, scaun CHM-005906, comodă CHM-004926, rafturi CHM-005920

comodă CHM-005938, masă THK-005950, scaun CHM-005906, comodă CHM-004926

lemn de susan

369

1

cameră de zi
2

370

1

comodă CHM-005886

2

comodă CHM-005938

3

3

scaun CHM-005906, rafturi CHM-005936

4

cameră de zi

4

colecşia clasică

măsuşă CHM-005888, rafturi CHM-005936, comodă CHM-005886

sheetal

elementy kolekcji elementele colecşiei

lemn de
susan

scaun
CHM-005908
î./l./a.
115/46/45cm

scaun
CHM-005898
î./l./a.
115/46/45cm

comodă
CHM-005938
î./l./a.
85/85/45cm

scaun
CHM-005906
î./l./a.
105/45/46cm

comodă
CHM-005886
î./l./a.
90/82/30cm

masă
THK-005950
î./l./L.
76/100/200cm

comodă
CHM-005940
î./l./a.
75/150/45cm

măsuşă
CHM-005888
î./l./L.
39/90/60cm

comodă
CHM-004926
î./l./a.
198/120/49cm

măsuşă
THK-005885
î./l./a.
60/60/60cm

comodă RTV
CHM-005867
î./l./a.
45/170/45cm

rafturi
CHM-005936
î./l./a.
180/90/30cm

rafturi
CHM-005920
î./l./a.
180/90/35cm
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sistemul AUGUST

somnul cel mai
dulce - dormitor
alte accesorii pentru amenajarea interiorului sunt prezentate la paginile
83, 119, 177, 247, 281, 323, 391
sistemul TAURI pag.201

sistemul MEZO pag.8
set de lenjerie de pat din satin din bumbac,
dimens.160x200 + 2x70x80cm THK-015537

lampă de masă Kulka, înălş.26cm,
THK-012316

orhidee, î.75cm, ex.THK-010004

compară paturile din diferite colecşii
şi sisteme!
(pag.374-378)

noptieră, lemn masiv de susan, culoare: bronz închis,
î./l./a. 55/45/45cm, THK-005946

oglindă faşetată dimens.90x130cm în ramă din lemn, de culoare wenge
THK-014481

cuvertură de pat decorativă dimens.200x250cm,
100% poliester THK-009762

vază din sticlă BLUE, î.32cm
THK-014909

cutie albastră dimens.43x33x24cm,
THK-015616

ceas de perete, aluminiu, diam.30cm,
THK-015780

pat, lemn masiv de susan, culoare: bronz închis l./L. 183/213cm
suprafaşă de dormit 160/200cm (cu grilaj, fără saltea) THK-005919
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toate paturile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din colecşia orinoko (pag.308-313)
pat OLOZ 140
î./l./L. 55-82,5/151/208cm
saltea
l./L. 140/199cm
culoare: arin nigier

374

din colecşia orinoko (pag.308-313)
pat OLOZ 160
î./l./L. 55-82,5/169,5/208cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: arin nigier

- pat cu ladă
pentru lenjerie

din colecşia bawaria (pag.314-321)
pat DLOZ 160
î./l./L. 60-83/169/210cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: nuc italian

din colecşia stylius (pag.354-361)
pat NLOZ 160
î./l./L. 56-79/169/209cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: cireş antic

din colecşia ontario (pag.338-345)
pat LOZ 160
î./l./L. 56-79/169/209cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: arşar ontario

din colecşia n.york (pag.362-367)
pat GLOZ 90
î./l./L. 35-70,5/96/208cm
saltea
l./L. 89/199cm
culoare: măr închis

din colecşia n.york (pag.362-367)
pat GLOZ 160
î./l./L. 35-70,5/165,5/208cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: măr închis

din colecşia orland (pag.300-307)
pat LOZ 160
î./l./L. 40-78/170,5/208cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: cireş orlando

din sistemul clipper (pag.162-167)
pat LOZ/90-D
î./l./L. 40,5-65,5/95/206,5cm
saltea
l./L. 90cm/199cm
cu ladă de lenjerie
culoare: nuc fineline / stejar legno

din sistemul clipper (pag.162-167)
pat LOZ/160-D
î./l./L. 33-63/164/204,5cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: nuc fineline / stejar legno

compară paturile
din diferite colecşii şi sisteme

din colecşia sicret (pag.294-299)
pat LOZ/160
î./l./L. 45-108/170/213cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: stejar belfort

din colecşia yoko (pag.332-337)
pat LOZ 140
î./l./L. 30-74/150/206,5cm
saltea
l./L. 140/200cm
culoare: pin nigier

din colecşia kent (pag.346-353)
pat ELOZ 160
î./l./L. 60,5-81,5/175/210cm
saltea
l./L. 159/199cm
culori: castan, măr

din sistemul sorrento (pag.100-105)
pat LOZ 160
î./l./L. 95/171/211cm
saltea
l./L. 160/200cm
culori: stejar canterbury, stejar canterbury/sambesi zebrano

din sistemul largo (pag.144-155)
pat PLOZ 140
î./l./L. 70,5-42,5/147/206cm
saltea
l./L. 140/199cm
culori: stejar wenge închis / sibu,
stejar wenge închis / stejar striat,
stejar wenge închis / heban
makasar, prun wallis, prun wallis /alb
lucios, prun wallis / sibu (eleganza
gold)

din sistemul largo (pag.144-155)
pat PLOZ 160
î./l./L. 70,5-42,5/165/206cm
saltea
l./L. 159/199cm
culori: stejar wenge închis / sibu,
stejar wenge închis / stejar striat,
stejar wenge închis / heban
makasar, prun wallis, prun wallis /alb
lucios, prun wallis / sibu (eleganza
gold)

din sistemul august (pag.30-37)
pat LOZ/160
î./l./L. 37,5-78,5/175,5/213cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: wenge

capătul patului este disponibil şi în varianta cu tapişerie
(vezi pag.103)

din sistemul largo classic (pag.156-161)
pat LOZ 140
î./l./L. 70,5-42,5/147/206cm
saltea
l./L. 140/199cm
culoare: vişin italian

din sistemul largo classic (pag.156-161)
pat LOZ 160
î./l./L. 70,5-42,5/165/206cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: vişin italian

375

toate paturile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din sistemul syriusz (pag.214-223)
pat XLOZ/140
î./l./L. 87/158,5/216cm
saltea
l./L. 140/199cm
culoare: arşar strassburg

376

din sistemul syriusz (pag.214-223)
pat XLOZ/160
î./l./L. 86/176,5/215cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul elippe (pag.204-213)
pat ELLOZ/90
î./l./L. 62/102/206,5cm
saltea
l./L. 90/199cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul elippe (pag.204-213)
pat ELLOZ/140
î./l./L. 62/150/218,5cm
saltea
l./L. 140/199cm
culoare: arşar strassburg

din dormitorul fantazja (pag.387)
pat 140
î./l./L. 37-65,5/153/210cm
saltea
l./L. 140/199cm
culoare: vişin primavera

din dormitorul fantazja (pag.387)
pat 160
î./l./L. 37-65,5/170,5/210cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: vişin primavera

din sistemul lendi (pag.46-53)
pat LOZ/90
î./l./L. 29,5-60,5/94,5/205cm
saltea
l./L. 90/200cm
culori: stejar banstead,
stejar banstead / iarbă

din sistemul indi (pag.276)
pat LOZ_90
î./l./L. 55-43/95/205cm
saltea
l./L. 90/199cm
culoare: fag tatra

- pat cu ladă
pentru lenjerie

din sistemul ringo (pag.90-99)
pat LOZ 160
î./l./L. 35,5-66,5/165/204cm
saltea
l./L. 160/200cm
culori: morioka, morioka / alb lucios

din sistemul elippe (pag.204-213)
pat ELLOZ/160
î./l./L. 62/168,5/218,5cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: arşar strassburg

din sistemul reset (pag.54-65)
pat ALOZ 160
î./l./L. 32-84,5/172,5/218,5cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: wenge

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
pat VLOZ 90
î./l./L. 35-60,5/97,5/206,5cm
saltea
l./L. 89/199cm
culori: cireş, cireş / vanilie

din sistemul doors (pag.70-81)
pat HLOZ 160
î./l./L. 36-73,5/168,5/205,5cm
saltea
l./L. 159/199cm
culori: stejar milano, wenge

din dormitorul kim (pag.389)
pat 140
î./l./L. 35,5-60,5/148/204cm
saltea
l./L. 140/199cm
culori: arşar nida, arşar strassburg

din dormitorul kim (pag.389)
pat 160
î./l./L. 35,5-60,5/163/204cm
saltea
l./L. 159/199cm
culori: arşar nida, arşar strassburg

din sistemul twist (pag.274-275)
pat
î./l./L. 45,5-70,5/95/205,5cm
saltea
l./L. 90/200cm
culori: pară / granat twist

din dormitorul dream (pag.388)
pat pat 140
î./l./L. 39,5-85,5/158,5/218,5cm
saltea l./L. 140/199cm
pat pat 160
î./l./L. 39,5-85,5/177/218,5cm
saltea l./L. 159/199cm
culoare: arşar nida

din sistemul indiana (pag.248-255)
pat JLOZ 90
î./l./L. 45-65/93/205,5cm
saltea
l./L. 90/199cm
culori: stejar sutter, pin antic

din sistemul pop (pag.168-175)
pat KLOZ 90
î./l./L. 44-55/94/204,5cm
saltea
l./L. 90/199cm
cu ladă de lenjerie
culori: fag, arin gălbui

compară paturile
din diferite colecşii şi sisteme

din sistemul affi (pag.38-45)
pat LOZ/160
î./l./L. 35,5-80,5/165/208cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: wenge

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
pat VLOZ 140
î./l./L. 35-60,5/148/206,5cm
saltea
l./L. 140/199cm
culori: cireş, cireş / vanilie

din sistemul vis à vis (pag.106-117)
pat VLOZ 160
î./l./L. 35-60,5/166/206,5cm
saltea
l./L. 159/199cm
culori: cireş, cireş / vanilie

din dormitorul ekstaza (pag.388) din dormitorul ekstaza (pag.388)
pat 120W
pat 160W
î./l./L. 59-65/132/203
î./l./L. 59,5-65,5/170/203
saltea
saltea
l./L. 159/199cm
l./L. 120/199cm
culoare: arin gălbui
culoare: arin gălbui

din sistemul tip-top (pag.188-195)
pat TLOZ 90W
î./l./L. 50,5-60,5/95/202,5cm
saltea
l./L. 89/199cm
culori: arşar nida, arin gălbui

din sistemul creatio (pag.14-29)
pat LOZ/160
î./l./L. 40-60/172/208cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: wenge

din sistemul creatio (pag.14-29)
pat LOZ/90
î./l./L. 40-60/102/208cm
saltea
l./L. 90/199cm
culoare: wenge

din sistemul mezo (pag.6-13)
pat LOZ_160
î./l./L. 38-74/165/207,5cm
saltea
l./L. 159/199cm
culoare: fag tatra

din sistemul tauri (pag.198-203)
pat LOZ_160
î./l./L. 30-70/173/206,5cm
saltea
l./L. 160/200cm
culori: arin gălbui, stejar wenge

din dormitorul sen (pag.389)
pat 140W
î./l./L. 48,5-68,5/149,5-159,5/204,5cm
saltea
l./L. 140/199cm
culori: nuc perseo, arin gălbui

din sistemul
(pag.234-241)
pat WALDEK 90
î./l./L. 55-65/95/203cm
saltea
l./L. 90/199cm
culoare: arin

din dormitorul sen (pag.389)
pat 160
î./l./L. 47,5-68,5/161,5-171,5/207cm
*dimensiunile patului cu ladă de lenjerie
saltea 2buc.
l./L. 80/199cm
culori: nuc perseo, arin gălbui

din sistemul brw (pag.226-233)
pat MT/20/9
î./l./L. 55-65/95/205cm
saltea
l./L. 90/199cm
culoare: arin gălbui

din dormitorul sen (pag.389)
pat 160 W
î./l./L.47,5-68,5/168-178/204,5cm
*dimensiunile patului fără ladă de lenjerie
saltea
l./L. 159/199cm
culori: nuc perseo, arin gălbui

din sistemul brw (pag.226-233)
pat MT/20/14
î./l./L. 59-65/150/205cm
saltea
l./L. 140/199cm
culoare: arin gălbui
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toate paturile sunt prezentate
în paginile dedicate sistemelor din care fac parte

din sistemul mateo (pag.66-69)
pat mateo
î./l./L. 101/182/219cm
saltea
l./L. 160/199cm

pat MAXI FKFBK 120x210
î./l./L. 65/127/216cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
120x210
disponibilă şi varianta:
MAXI FKFBK 140x210

pat MACRO FKFBK 120x200
î./l./L. 74/126/206cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de
dormit, suprafaşă de dormit 120x200
disponibilă şi varianta:
MACRO FKFBK 140x200

pat SELENE LMBK 160x200
î./l./L. 89/167/207cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
•în această opşiune cuvertură de pat, 2 cilindri şi 2 perne, 2 saltele
disponibilă şi varianta:
pat SELENE FKSBK 140x200
î./l./L. 87/150/206cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140x200
• în această opşiune cuvertură de pat, 2 cilindri şi 2 perne
•în set 1 saltea (simplu neacoperit cu material)

din sistemul małgośka (pag.266-269)
L - pat 20/9
î./l./L. 64,5/97/211cm
saltea
l./L. 90/199cm
culori: fag, fag / albastru, fag / vernil
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- pat cu ladă
pentru lenjerie

pat ADEA FKFBK 140x200
î./l./L. 80/149/210cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit, suprafaşă de dormit 137x198
•în set 1 saltea (acoperită cu material), în această opşiune cuvertură de pat şi 2 perne
pat ADEA FKSBK 140x200
î./l./L. 80/149/210cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit, suprafaşă de dormit 137x198
• în set 1 saltea (neacoperită cu material), în această opşiune cuvertură de pat şi 2 perne

pat RE FKFBK 125x200
î./l./L. 86/138/206cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit
125x200

pat IZA FKFBK 140x200
î./l./L. 85/160/206cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit, suprafaşă de dormit 140x200

pat ANGELA FKFBK 140x200
î./l./L. 82/162/220cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140x200
•în set 1 saltea (acoperită cu material)
disponibilă şi varianta:
pat ANGELA LMBK 160x200
î./l./L. 82/182/220cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 160x200
• în această opţiune cuvertură de pat,
2 cilindri şi saltele

pat MOCCA FKSBK 140x200 + TDP
î./l./L. 80/175/212cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie
de dormit, suprafaşă de dormit 140x200
•în set 1 saltea, cuvertură de pat şi 2 perne

din sistemul capslock (pag.256-265)
pat CLOZ/90
î./l./L. 54,5/93,5/206cm
saltea
l./L. 90/199cm
culori: gri / portocaliu, gri / verde,
gri / indigo, gri / bej

din sistemul capslock (pag.256-265)
pat etajat CLOZ/90PIETRO
î./l./L. 186/103/211cm
saltea
l./L. 90/199cm
culori: gri / portocaliu, gri / verde,
gri / indigo, gri / bej

compară paturile
din diferite colecşii şi sisteme

colşar FILIP DREAPTA
î./l./L. 66/81/91cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de
dormit, suprafaşă de dormit 78x180
disponibilă şi varianta pe partea stângă

pat stânga MICRO LBK 80x180
î./l./L. 65/84/184cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 80x180

canapea AUTKO DREAPTA
î./l./L. 62/79/146cm
•suprafaşă de dormit 71x180
disponibilă şi varianta pe partea
stângă

canapea KOKARDKA DREAPTA
î./l./L. 62/79/146cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 71x180
disponibilă şi varianta pe partea stângă

pat MICRO LBKP 80x180 2/3 BOK
î./l./L. 66/86/183cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 80x180

disponibilă şi varianta opus
MICRO LBKL 80x180 2/3 BOK
şi paturi:
MACRO LBKP 80x200 2/3 BOK
MACRO LBKL 80x200 2/3 BOK

canapea MUSZELKA DREAPTA
î./l./L. 62/79/146cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 71x180
disponibilă şi varianta pe partea stângă

pat MIDI LBKL 90x200 2/3 BOK
î./l./L. 66/90/200cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 90x200

disponibilă şi varianta opus
MIDI LBKP 90x200 2/3 BOK
şi paturi:
MAXI LBKP 90x210 2/3 BOK
MAXI LBKL 90x210 2/3 BOK

disponibilă şi varianta:
pat stânga MACRO LBK 80x200
î./l./L. 74/86/206cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 80x200

pat MIDI LBK 90x200
î./l./L. 66/90/200cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 90x200

pat stânga MAXI LBK 90x210
î./l./L. 72/97/216cm
•suprafaşă de dormit 90x210

pat TOM LBK 90x200
î./l./L. 35/90/200cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 90x200

pat GRZEŚ
î./l./L. 63/85/190cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 85x190

pat stânga NOVIS
î./l./L. 65/85/215cm
•suprafaşă de dormit 81x190
disponibilă şi varianta pe partea stângă

pat TIMO LBK 90x200
î./l./L. 48/90/202cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 90/200

pat NOVA LBK 90X200
î./l./L. 43/90/204cm
•cu ladă de lenjerie şi funcşie de dormit,
suprafaşă de dormit 90x200
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Saltele

Somnul tău bun
Producşia de saltele Black Red White am bazat-o pe tehnologii verificate, de aceea
putem satisface nevoile celor mai exigenşi clienşi.
Suntem siguri că, durabilitatea şi versatilitatea saltelelor cu preş accesibil vor oferi
clienşilor noştri un somn bun.
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KAMIL 90, 140, 160

MARKIZ 90, 140, 160

Bilaterală, pentru dormitor.
Saltea* pe arcuri cu şapte zone de duritate. Umplutura din
arcuri a fost acoperită pe ambele părşi cu fibră pentru bază cu
un gramaj de 500 g/m2 şi spumă poliuretanică flexibilă (T-30 cu
o grosime de 20 mm). Acoperitoarea de protecşie din şesătură
Aloe Vera poate fi spălată la o temp. de 30*C.

Bilaterală, pentru dormitor.
Salteaua* pe arcuri cu o singură zonă a fost acoperită pe
ambele părţi cu fibră pentru bază cu un gramaj de 500 g/m2
şi spumă poliuretanică flexibilă (T-30 cu o grosime de 20 mm).
Acoperitoarea de protecţie din ţesătură Aloe Vera poate fi
spălată la o temp. de 30oC.

Înălşimea saltelei: 16 cm
esătură: A3, A6, ALOE VERA
Duritate: medie

Înălşimea saltelei: 16 cm
esătură: A3, A6, ALOE VERA
Duritate: medie

ORION KOKOS 90, 140, 160

ORION 80, 90, 120, 140, 160

Bilaterală, pentru dormitor
Saltea* bilaterală pe arcuri bonello întărită cu placă din cocos.
Umplutura din arcuri a fost acoperită pe ambele părţi cu
ţesătură dură şi unită cu spumă poliuretanică flexibilă (T-25
cu o grosime de 20 mm). Placa din cocos folosită asigură un
confort de utilizare mai mare. Flexibilitatea şi duritatea variată a
saltelelor fac ca acestea să fie ideale pentru persoanele care au
o greutate corporală mai mare.

Bilaterală, pentru dormitor
Saltea* bilaterală pe arcuri bonello acoperită cu ţesătură dură
şi unită cu spumă poliuretanică flexibilă (T-25 cu o grosime de
20 mm).

(pat fără loc pentru lenjeria de pat)

(pat fără loc pentru lenjeria de pat)

(pat fără loc pentru lenjeria de pat)

(pat fără loc pentru lenjeria de pat)

Înălşimea saltelei: 14 cm
esătură: A1, A2, A3
Duritate: medie

Înălşimea saltelei: 15cm
esătură: A1, A2, A3
Duritate: pe o parte medie, pe cealaltă parte mare

*Salteaua este închisă cu ajutorul fermoarului, iar pe părşile
laterale mânere care facilitează îngrijirea acesteia.
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SALTELE BY HILDING

ANI GARANIE
PENTRU ARCURI

... pentru că aşa îmi place să dorm!
Cum să alegem şi să folosim salteaua?
Salteaua aleasă corespunzător nu trebuie să fie nici foarte rigidă, nici foarte elastică. Trebuie să asigure coloanei vertebrale pozişia anatomică în timpul somnului, şi anume: linie orizontală, când suntem aşezaşi pe o parte sau sub forma, dublu
S, când ne odihnim în pozişia culcat pe spate sau pe burtă.
Salteaua prea rigidă determină muşchii spatelui şi ai cefei să lucreze pentru menţinerea liniei coloanei vertebrale în loc să
se odihnească. Pe de altă parte, salteaua cu elasticitate prea mare stimulează activitatea muşchilor pentru compensarea
lipsei de suport al coloanei.
Cel mai bine este să alegem varianta optimă şi anume salteaua cu un grad mediu de elasticitate. Salteaua utilizată trebuie
aerisită şi aspirată în mod regulat. La câteva luni salteaua se întoarce pe cealaltă parte şi se roteşte la 180 de grade. Acest
lucru măreşte durata de viaşă a saltelei.

Saltelele din colecşia Black Red White au fost proiectate cu gândul la confortul D-voastră şi confortul somnului. Fiecare
model poate fi amplasat pe paturile Black Red White, oferind un suport corespunzător pentru coloana vertebrală şi creând un loc ideal pentru somn, loc pe care cu siguranşă îl veşi iubi.
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IVORY Climatic

Saltea cu două feţe pe bază de arcuri învelite
cu 7 zone de elasticitate.
Construcşia saltelei: saltea pe bază de arcuri învelite cu 7 zone de elasticitate, bine determinate, ce garantează sprijinul corespunzător pentru
coloana vertebrală, asigurând un somn adânc şi odihnitor.
Descrierea structurii interioare: arcuri învelite cu 7 zone de elasticitate şi
structură de burete pe ambele părşi.
Huse disponibile: Climatic (vară – iarnă), Hygenic (antialergică).
Înălşimea saltelei: cca 19 cm

IVORY Hygienic

Lăşimile disponibile: 90, 140, 160 cm

ANI GARANŢIE
PENTRU ARCURI

Climatic Saltea cu două feşe pe bază de arcuri
învelite cu 7 zone de elasticitate, întărite cu un strat
din latex-fetru

COCO Climatic

Construcşia saltelei: saltea pe bază de arcuri învelite cu 7 zone de elasticitate, bine determinate, ce garantează sprijinul corespunzător pentru
coloana vertebrală, asigurând un somn adânc şi odihnitor. Saltea cu
rigiditate sporită pe o parte printr-un strat de latex-fetru. Indicată pentru
persoane cu greutate mai mare.
Descrierea structurii interioare: arcuri învelite cu 7 zone, structură de burete pe ambele părşi, întărită cu un strat din latex-fetru.
Huse disponibile: Climatic (vară-iarnă), Hygienic (antialergică)

COCO Hygienic

Înălşimea saltelei: cca 19 cm
Lăşimi disponibile: 90, 140, 160 cm

ANI GARANŢIE
PENTRU ARCURI

MASTER Medicott

Saltea bilaterală cu 7 zone, cu arcuri, cu spumă
masatoare de tip wellness
Construcţia şi umplutură: saltea cu arcuri cu 7 zone de durabilitate. Flexibilitatea mare a punctelor şi diferitele zone de duritate cât şi caracteristicile relaxatoare ale spumei de tip wellness garantează un suport corespunzător
pentru coloana vertebrală, asigurând un somn bun şi adânc. Acoperitoarea
de protecşie din şesătură care respiră.
Descrierea umpluturii: arcuri dure cu 7 zone, acoperită pe amblel părşi cu
spumă poliuretanică cu atestare PZH cu o duritate ridicată.
Acoperitoare de protecşie: Medicott (antialergic)
Înălşimea saltelei: cca 24 cm
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Lăşimi disponibile: 90, 140, 160 cm
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ANI GARANŢIE
PENTRU ARCURI

NOU!
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CREAM Aloe

Saltea cu două feşe pe bază de arcuri învelite
cu 7 zone şi cu straturi din latex
Construcşia saltelei: saltea cu două feţe pe bază de arcuri învelite
cu 7 zone de elasticitate, bine determinate, cu straturi elastice şi
rezistente din latex, ce garantează sprijinul corespunzător pentru
coloana vertebrală. Latexul nu acumulează praful şi substanşele
alergene asigurând un somn sănătos şi odihnitor. Husă antialergică
cu posibilitate de spălare la temperaturi de până la 60°C.
Descrierea structurii interioare: arcuri învelite cu 7 zone şi cu straturi
din latex de 3cm pe ambele părşi.
Huse disponibile: Aloe (antialergică), Medicott (antialergică)

CREAM Medicott

Înălşimea saltelei: cca 21 cm
Lăşimi disponibile: 90, 140, 160 cm
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Saltea cu o singură faşă, din burete termoelastic VISCO
şi blocuri de burete cu grad mare de elasticitate.

ANI GARANŢIE
PENTRU ARCURI

MEMORY Medicott

Construcşia saltelei: saltea cu o singură faşă, confecşionată din burete
termoelastic VISCO, sprijinită pe blocuri din burete cu grad mare de
elasticitate. Buretele VISCO, reacşionează la temperatură, garantând
o adaptare ideală la forma corpului. Indicată pentru copii.
Descrierea structurii interioare: burete VISCO cu î. 7 cm, burete cu
grad ridicat de elasticitate cu î. 11 cm
Huse disponibile: Medicott (antialergică), Silverline (antialergică)
Înălşimea saltelei: cca 19 cm
Lăşimi disponibile: 90, 140, 160 cm

Saltea cu două feşe pe bază de latex natural

NATURAL Lux Aloe

Construcşia saltelei: saltea cu două feşe pe bază de latex cu 5 zone
de elasticitate, cu orificii în structura latexului ce asigură circulaşia
aerului, favorizând o ventilaşie corespunzătoare. Latexul antibacterian asigură igiena sporită în interiorul saltelei şi garantează sprijinul
corespunzător pentru coloana vertebrală în timpul somnului. Este
indicată utilizarea cu grilaje elastice.
Descrierea structurii interioare: burete din latex 12,5 cm
Huse disponibile: Hygienic (antialergică), Aloe (antialergică)
Înălşimea saltelei: cca 18 cm
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Lăşimi disponibile: 90, 140, 160 cm
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Toate husele deşin atestat
Oeko-Tex Standard 100

Huse

Hygienic
Climatic

Husă vară-iarnă. esătura
feşei de iarnă a husei este
confecşionată din lână de
oaie ce asigură confort
pe durata anotimpului
rece. Faşa de vară este
confecşionată din bumbac
ceea ce dă o senzaşie de
răcoare în timpul nopşilor
de vară.

Hygienic

Husă antialergică cu
posibilitate de spălare la
temperaturi de până la
60°C. Elimină posibilitatea
de acumulare a încărcărilor
electrostatice pe suprafaşa
saltelei. Impregnarea
materialului cu gel din
aloe protejează şi menşine
pielea sănătoasă. Datorită
posibilităşii de spălare
asigură igiena maximă pe
durata somnului.

Aloe

Medicott

Husă antialergică cu
posibilitate de spălare
la temperaturi de până
la 60°C. Impregnarea
materialului cu gel
din aloe protejează şi
menşine pielea sănătoasă
şi umedă, menşinând
elasticitatea ei.

Husă antialergică cu
posibilitate de spălare la
temperaturi de până la
60°C. Procesul special de
impregnare al şesăturii, nu
dă posibilitatea acumulării
impurităşilor şi formării
mucegaiului, chiar şi
în condişii de umiditate
ridicată. Limitează
dezvoltarea bacteriilor şi a
acarienilor.

Silverline

Husă antialergică cu
posibilitate de spălare la
temperaturi de până la
60°C. Conşine şesătură din
Lyocell şi fibre realizate
din argint de calitate
superioară. Aceasta este
o barieră antibacteriană
naturală, cu acşiune
antistatică, previne
aparişia mirosurilor
neplăcute.

Pernuşe
SWEET MEMORY cu husă Medicott

Sprijină delicat vertebrele gâtului pe durata somnului şi odihnei, menşinând poziş
corespunzătoare.
Structura interioară realizată din burete termoelastic Visco, confecşionat pe bază
vâscoză.
O bună alegere pentru alergici.

SWEET NATURAL cu husă Silverline

Sprijină confortabil vertebrele gâtului pe durata somnului şi odihnei.
Structura interioară realizată din latex obşinut din laptele drenat din arbore
de cauciuc.
Alegerea perfectă pentru persoanele alergice.

385

386

1

dormitor

oglindă
î./l.
63,5/79cm

comodă
î./l./a.
82/90/44,5cm

grilaj pentru pat opşional

grilaj pentru pat opşional

*grilaje disponibile:

*grilaje disponibile:

L16/140, L21/140,
L16/2x70, L21/2x70

L16/160, L21/160,
L16/2x80

pat 140
î./l./L.
37-65,5/153/210cm
saltea
l./L. 140/199cm

pat 160
î./l./L.
37-65,5/170,5/210cm
saltea
l./L. 159/199cm

fantazja

8 elemente
2 variante de
culoare

noptieră
î./l./a.
45/45,5/44,5cm

vişin
primavera

vişin primavera
/ arşar nida

Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

dulap cu 2 uşi
î./l./a.
208,5/90/56,5cm

dulap cu 1 uşă
î./l./a.
208,5/45/56,5cm
1. dulap cu 2 uşi,
dulap pe colş,
noptieră,(2buc.), pat 160,
oglindă, comodă

dulap pe colş
î./l./a.
208,5/87,5/54-87,5cm

* ex: L16/2x80 - L numărul de şipci, 2x80 lăşimea grilajului

2

2.oglindă, comodă,
noptieră (2buc.), pat 160,
dulap cu 1 uşă,
dulap pe colş, dulap cu
2 uşi
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1

dormitor

ekstaza

1

dormitor

pat
î./l./L.
59,5-65,5/170/203cm

dream

grilaj pentru pat opşional

5 elemente
de culoare

noptieră
î./l./a.
39/37/39cm

*pat 140
î./l./L.
39,5-85,5/158,5/218,5cm
saltea
l./L.140/199cm

*pat 160
î./l./L.
39,5-85,5/177/218,5cm
saltea
l./L.159/99cm

oglindă
î./l./
72/76cm

8 elemente
de culoare

*se vinde numai set
(2buc.)

arin
gălbui
1. toaletă, dulap, noptieră
(2buc.), pat
2.noptieră (2buc.), pat,
toaletă

•pat 160W (l.170cm)
- cu ladă de lenjerie (2 saltele 80/199cm),
- fără ladă de lenjerie (1 saltea 159/199cm)
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

•pat 120W •pat 120W (dimensiuni
î.59-65/l.132/L.203cm) fără ladă de lenjerie
(o saltea 120x199cm)
*grilaje disponibile:

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/140, L21/140,
L16/2x70, L21/2x70

arşar
nida

L16/160, L21/160,
L16/2x80

toaletă
î./l./a.
87,5/103/36,5-39,5cm

1. comodă, noptieră
(2buc.), pat 160
2. pat 160, noptieră,
dulap cu 4 uşi, comodă

L16/120, L21/120

Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

toaletă
î./l./a.
79-142,5/112/42cm

388

comodă
î./l./a.
79/82/39cm

dulap
î./l./a.
209/179,5/58cm

comodă
î./l./a.
86/76/44,5cm

noptieră
î./l./a.
46,5/45/36,5cm

*dulap cu 3 uşi
î./l./a.
219/150/60,5cm

*dulap cu 4 uşi
î./l./a.
219/200/60,5cm

1

1

dormitor

sen

dormitor

grilaj pentru pat opşional
*grilaje disponibile:
L16/140, L21/140,
L16/2x70, L21/2x70

Producător: BRW sp.z o.o

5 elemente
2 variante de culoare

6 elemente
2 variante de culoare

toaletă
î./l./a.
168,5/69/41,5cm

noptieră
î./l./a.
39/47/40cm

comodă
î./l./a.
81/77/44,5cm
•pat disponibil în variantele
cu sau fără ladă
pentru lenjerie:
pat 160 W
î./l./L.
47,5-68,5/168-178/204,5cm
saltea
l./L.159/199cm
•dimensiunile patului fără
ladă de lenjerie
*grilaje disponibile:
L16/160, L21/160, L16/2x80

dulap
î./l./a.
202,5/157/63,5cm

arin
gălbui

nuc
perseo

kim

L16/160, L21/160,
L16/2x80

pat 140
î./l./L.
35,5-60,5/148/204cm
saltea
l./L.140/199cm

pat 160
î./l./L.
35,5-60,5/163/204cm
saltea
l./L.159/199cm

arşar
nida

arşar
strassburg

1. noptieră, pat, toaletă,
dulap

1.dulap, noptieră (2buc.),
pat

2. toaletă, pat, noptieră

2. pat, noptieră, dulap

Compară !
toate dulapurile pag.178-185
toate paturile pag. 374-379
toate saltelele pag. 380-385

L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

saltea 2 buc.
l./L.80/199cm

saltea
l./L.140/199cm

pat 160
î./l./L.
47,5-68,5/161,5-171,5/207cm

pat 140 W
î./l./L.
47,5-68,5/159,5/204cm

dulap
î./l./a.
202,5/155/58,5cm

noptieră
î./l./a.
42,5/45/39cm

comodă
î./l./a.
76,5/80/39cm
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bucătăria 38 ELYSEE AVENUE

totul pentru
bucătăria ta
alte accesorii pentru amenajarea interiorului sunt prezentate la paginile
83, 119, 177, 247, 281, 323, 373

faşă de masă decorativă dimens.150x240cm,
THK-012191

vază neagră î.70cm
THK-000177

ceainic cu capac 1,2 l porcelan ecru
CLAUDETTE THK- 015232

pahar pentru vin roşu capacit.390ml
set de 6buc. THK-014229 pahar pentru
vin alb. 300ml set 6buc. THK-014228

farfurie diam.23cm THK-012526

carafă cu capac.0,5L THK-014203

vază ceramică alb- bej î.21cm,
THK-010836

set de 6buc. Ceaşcă cu farfurioară ŁĄKA
BIAŁYCH KWIATÓW, capacit.0,28l, porcelan
THK-014579

faşă de masă decorativă
dimens.150x240cm, THK-012244
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bucătării

se vinde numai ca bucătării

nika 180
bucătării
cu livrare rapidă

set

1800mm + lăşimea aragazului!
înălşimea
dulapurilor
suspendate

716 mm

culoarea corpului
şi a soclului :
măr închis
culoarea blatului:
piatră bej
grosimea blatului:
28mm

nika 250
bucătării
cu livrare rapidă

820 mm
+BLAT
600

set

2500mm inclusiv lăşimea aragazului!

800

înălşimea
dulapurilor
suspendate

300mm

573 mm

culoarea corpului
şi a soclului :
măr închis
culoarea blatului:
piatră bej
grosimea blatului:
28mm

înălşimea
dulapurilor

400

se vinde numai ca

înălşimea
dulapurilor

820 mm
+BLAT
800

500

800

400

Cele mai utilizate corpuri de bucătărie compun patru seturi: NIKA
180, NIKA 250, NIKA 260 Fantazja şi NIKA Standard 260.
Producşia lor în serie mare reduce costurile de producşie, iar forma de vânzare (în pachete) reduce costurile de transport şi de
depozitare, având ca efect succesul rapid pe piaşă prin cel mai
atractiv preş. Elementele pentru extinderea seturilor permit adaptarea la orice tip de bucătărie. Vânzările mari înregistrate de seturile NIKA confirmă oportunitatea existenşei unui astfel de produs.
fronturi disponibile cu seturile Nika 180, Nika 250, Nika 260 standard şi Nika 260 fantazja şi cu elementele
pentru exrindere
pentru toate bucătăriile Nika este disponibilă cornişă:
măr închis (culoarea corpului)
lungime 2800 mm

nika 260 STANDARD
nika 250

nika 260 STANDARD
nika 250

nika 180

front de tip MYDEŁKO front de tip RAMKA front de tip CLASSIC front de tip SOFT

calvados
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măr închis

arin gălbui

techno

front de tip TAFLA

vanilie

arin
san

vişin auriu
lăcuit

front de tip EKRAN MDF

arşar
nida

vişin
auriu

sevia

imago

nikastandard
260

set

2600mm + lăşimea aragazului!
înălşimea
dulapurilor
suspendate

bucătării

înălşimea
dulapurilor

820 mm
+BLAT
400

600

800

nika 260

set

fantazja

2600mm + lăşimea aragazului!
înălşimea
dulapurilor
suspendate

cu livrare rapidă

716 mm

800

bucătării

bucătării se vinde numai ca

se vinde numai ca

bucătării
cu livrare rapidă

716 mm

culoarea corpului
şi a soclului :
măr închis
culoarea blatului:
piatră bej
grosimea blatului:
28mm

înălşimea
dulapurilor

820 mm
+BLAT
800

400

600

800

nika 260 STANDARD

culoarea corpului
şi a soclului :
măr închis
culoarea blatului:
piatră bej
grosimea blatului:
28mm

nika 260 FANTAZJA

FRONTURI DIN LEMN
culoarea nu este disponibil nu este disponibil
cornişei cu elementele
cu elementele
2800 mm pentru extindere pentru extindere
(opşional)

prima

front de tip

mesteacăn RAMKA A
de culoarea pin antic
coralului

front de tip
RAMKA

nuc aosta
deschis

front de tip
PORTAL

cireş antic

culoarea
cornişei
2800 mm
(opşional)

front de tip
CLASSIC

arin orange

front de tip
COUNTRY

culoarea
cornişei
2800 mm
(opşional)

culoarea
cornişei
2800 mm
(opşional)

culoarea
cornişei
2800 mm
(opşional)

front de tip EKRAN

bronz închis arin închis

arin auriu

front de tip
RUBIA

mesteacăn
deschis

front de tip
MELOS

mesteacăn
orange

front de tip
PORTAL

front de tip
CLASSIC

vişin coreean calvados
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1

elemente pentru extinderea bucătăriei NIKA

dimensiuni exprimate în mm

dulapuri suspendate cu înălşimea de 716mm

*dulapurile suspendate cu înălşimea de 716mm sunt disponibile numai cu fronturi din setul NIKA Standard 260, NIKA 260 Fantazja

716

dulap suspendat - vitrină
NKG-80/72-LV/PV
î./l./a.
716/800/288

dulap suspendat
NKG-60/72-L/P
î./l./a.
716/600/288

*
dulap suspendat
NKG-50/72-P
î./l./a.
716/500/288

*
dulap suspendat
NKG-40/72-P
î./l./a.
716/400/288

dulap suspendat
pentru hotă
NKGO-60/40-O
î./l./a.
400/600/288

dulap suspendat
pentru hotă
NKGO-50/40-O
î./l./a.
400/500/288

dulap suspendat
NKG-80/72-L/P
î./l./a.
716/800/288

*
dulap suspendat
NKG-30/72-P
î./l./a.
716/300/288

rafturi
suspendate
NKG-15/72
î./l./a.
716/150/288

*rafturi pe colş
suspendate
NKGNZ-30/72
î./l./a.
716/288/288

dulap
cu picurător
NKGC-80/72-L/P
î./l./a.
716/800/288

*
dulap pe colş
suspendat (interior)
NKGNWU-60/72-L
î./l./a.
716/600/600

dulapuri suspendate cu înălşimea de 573mm
*dulapurile suspendate cu înălşimea de 573mm sunt disponibile numai cu fronturi din setul NIKA 250

573
dulap suspendat - vitrină
NKG80/57-LV/PV
î./l./a.
573/800/288

*
dulap suspendat dulap suspendat
NKGNKG80/57-L/P
40/57-P
î./l./a.
î./l./a.
573/800/288
573/400/288

dulap suspendat
NKG60/57-L/P
î./l./a.
573/600/288

dulapuri

820+BLAT
*
dulap
NKD-40/82-P
î./l./a.
820/400/453
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dulap
dulap
*
*
dulap
cu patru
pentru
dulap
cu un sertar
sertare
cuptor
NKDNKD1SNKD4SNKDP-50/82-P/S
-40/82-S/3S -30/82-P
-60/82-K
î./l./a.
î./l./a.
î./l./a.
î./l./a.
820/300/453
820/500/453
820/400/453
820/600/498
*dulap disponibil în varianta pe stânga sau pe dreapta

acoperirea pereşilor la colş 900/900

*
dulap
cu un
sertar
NKD1S-30/82-P/S
î./l./a.
820/300/453

rafturi
NKD-15/82
î./l./a.
820/150/453

rafturi pe colş
stânga
(exterioare)
NKDNZL-30/82
î./l./a.
820/276/550

rafturi pe colş
dreapta
(exterioare)
NKDNZP-30/82
î./l./a.
820/276/550

dulap
NKD-80/82-L/P
î./l./a.
820/800/453

dulap
pentru
chiuvetă
NKDK-80/82-L/P
î./l./a.
820/800/453

dulap
NKD-60/82-L/P
î./l./a.
820/600/453

*
dulap
pe colş
(interior)
NKDNW90/82-P
î./l./a.
820/793/790

2

BUCĂTĂRIA NIKA (EXTINSĂ)
3

4

bucătării
cu livrare rapidă
1. Nika cu fronturi EKRAN; culoare: arin închis
2. Nika 250+elemente pentru extindere cu fronturi TAFLA; culoare:
arin san
3. Nika Fantazja 260 cu fronturi CLASSIC; culoare: calvados
4. Nika cu fronturi EKRAN; culoare: arşar nida
5. Nika 250+elemente pentru extindere cu fronturi TAFLA;
culoare: vanilie
6. Nika 260+elemente pentru extindere cu fronturi PORTAL;
culoare:cireş antic

culoarea corpului
şi a soclului :
măr închis
culoarea blatului:
piatră bej
grosimea blatului:
28mm

5

6

BLATURILE cu grosimea de 28mm
sunt disponibile cu lungimile:
150, 300L, 300P, 300, 400, 500, 600, 800,
900, 1000, 1200, 1600, 2000mm
•pentru bucătăriile NIKA vezi:
scaunele LIDO şi FIORE
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1

bucătării
la comandă

2
1. 87th Smooth Street _153
2. 81st Diona Street wenge / 87th Smooth Street _152
3. 35th Park Avenue
4. Cztery Pory Roku _139
5. [15] - royal - artycja XV
6. Cztery Pory Roku _127

vezi mai multe în catalogul bucătării

4
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Întreabă de catalogul cu bucătării în magazinele reprezentanşă
BLACK RED WHITE. Acesta
conşine peste 70 de fotografii cu
sisteme complete, moderne şi
clasice - (classic line, royal, sentima, modern line, capital şi traffic).
Catalogul mai conşine informaşii
detaliate despre aproximativ 700
de elemente.

3

5

6

83rd Telesto
Street _wenge

87th Smooth
Street _152

34th Park Avenue

71st Simple Street i
75th Simple Street

72nd Simple Street
i 74th Simple
Street

81st Diona
Street_
vişin auriu

87th Smooth
Street _141

[3P] - sentima
- trzy życzenia
patyna

Dwa Szczęścia
_111

[14] - royal
- insygnata XIV

[27] Koronatus
XXVII

capital
- 36th avenue

80th Frame Street

[26] - royal
-troniusz

[7] - sentima
- siódme niebo
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măsuşe
pag.84-89

În scopul îmbunătăşirii continue a produselor, conform cerinşelor legale şi ale pieşei producătorul BLACK
RED WHITE S.A. îşi rezervă dreptul de a opera în orice moment schimbări de construcşie la modelele
oferite dar fără a modifica caracterul lor general. Toate modelele prezentate în catalog sunt vândute în
pachete şi se montează individual. Numai un montaj corect conform instrucşiunilor asigură satisfacşia
în utilizare. Oferta prezentată în catalog nu constituie o ofertă în înşelesul prevederilor Codului Civil. Din
cauza limitărilor datorate tehnicii de tipărire, culorile reproduse în catalog pot fi diferite de culorile reale
ale mobilei. Decoraşiile care apar în fotografiile din acest catalog nu sunt incluse în preţul mobilei. Toate
informaşiile din catalog sunt valabile la momentul tipăririi catalogului (02/2010). Dimensiunile mobilei
precizate în catalog pot diferi nesemnificativ de cele reale. Toate dimensiunile date sunt dimensiuni
exterioare (inclusiv ornamentul).
Atenşie: dacă nu eşti interesat de acest catalog, nu-l arunca! Dăruieşte-l celor interesaşi. În acest fel
protejezi mediul înconjurător.

canapele
pag.120-143

dulapuri
pag.178-185
holuri
pag.186-187

camere de tineret
pag.248-279

birouri
pag.282-287

paturi
pag.374-379
saltele
pag.380-385

Black Red White S.A.: Polska, 23-400 Biłgoraj, ul.Krzeszowska 63
Biroul pentru Deservire a Clienşilor: tel.: +48 (0)84 68 50 202, fax: +48 (0)84 68 50 290

bucătării
pag.392-397

www.brw.com.pl
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mese
pag.324-327
scaune
pag.328-331

