szafy

Szafy
Przedpokoje

Łóżka tapicerowane

Na zdjęciu:
Szafa Colin 220 i Łoże Cornelia

najchętniej kupowane meble w Polsce

Na zdjęciu: Szafa Colin 183
2

wybarwienie: nitka połysk + czerwony lakier połysk, lustro

Wybierz korpus szafy spośród
dostępnych trzech rozmiarów:

Swobodnie skomponuj wygląd swojej

szafy colin

szafy, dopasowując ją do wystroju
wnętrza. Oto wachlarz możliwości:

Wnętrza szaf:

Wnętrze szaf:
Kolor wnętrza szaf:

płótno

Dobierz wybarwienie korpusu:

korpus szafy 153
SZF/153
wys./szer./gł.
218,5/153/64 cm

Kolory korpusów:
korpus szafy 220
SZF/220
wys./szer./gł. 218,5/220/64 cm

dąb
sonoma

biały

dąb
wenge

Dobierz wybarwienie frontu:
korpus szafy 183
SZF/183
wys./szer./gł.
218,5/183/64 cm

korpus szafy 220
SZF/220
wys./szer./gł.
218,5/220/64 cm

Kolory frontów:

śliwa
wallis

dąb
wenge

szary

zebrawood

dąb
sonoma

czarny
mat

przykładowe zestawienie
kolorów frontów

grusza
dąb sonoma
amerykańska
trufla

Zastosuj dodatkowe elementy
wyposażenia wewnętrznego:

dąb wilson

czerwony
lakier połsyk

półki
3 szt. kpl.
szer. 50 cm

szuflady
3 szt. kpl
SZUF

wnętrze szafy Colin 220
przykładowe zestawienie elementów

czarny brąz
lakier połysk

biały
lakier połysk

orzech
merano

czarny
lakier połysk

nitka
grafit
lakier połysk lakier połysk

lustro

więcej pomysłów znajdziesz na www.brw.com.pl
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Na zdjęciu: Szafa Colin 183
wybarwienie: czarny lakier połysk + biały lakier połysk

4

szafy colin

COLIN
na stronie www.brw.com.pl
Szukaj kreatora szaf

Marzysz o modnej, funkcjonalnej a przede wszystkim pakownej szafie, która pomieści Twoją całą
garderobę? Zostań projektantem i za pomocą kreatora szaf Colin stwórz własny, niepowtarzalny
model. Podstawą jest dobra organizacja. Korzystając z kreatora możesz w łatwy i szybki sposób
zaprojektować swoją szafę. Wybierz korpus oraz panele frontowe w ulubionych kolorach.
Proponowane przez nas wersje kolorystyczne pozwolą dopasować szafę do charakteru Twojego
wnętrza. Swobodnie dobierz wyposażenie wewnętrzne szafy, w zależności od ubrań, jakie
będziesz w niej przechowywać. Dzięki półkom i szufladom stworzysz model idealnie dopasowany
do swojej garderoby oraz indywidualnych potrzeb.

więcej pomysłów znajdziesz na www.brw.com.pl

5

szafy KODA

Na zdjęciu: Szafa Koda
wybarwienie: śliwa wallis/czarne szkło
Łóżko Mateo LOZ/160 cm
wys./szer./dł.:
101/182/219 cm

* w opcji półki (3 szt. kpl.)

Szafa KODA*
wys./szer./gł.: 218,5/200/60,5 cm
korpus: wenge
fronty: śliwa wallis/czarne szkło
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Szafa KODA*
wys./szer./gł.: 218,5/200/60,5 cm
koprus: wenge
fronty: wenge/białe szkło

Szafa KODA*
wys./szer./gł.: 218,5/200/60,5 cm
korpus: wenge
fronty: akacja mali brąz/czarne szkło

szafy F19
Wybierz kolor korpusu spośród dostępnych wybarwień:
Kolory korpusów:

240 cm

dąb
sonoma

dąb
wenge

Dobierz wybarwienie frontu:
Kolory frontów:

dąb sonoma/
czarny brąz

dąb sonoma
/lustro

Wybierz korpus szafy spośród dostępnych trzech rozmiarów:

grusza
grusza
amerykańska/ amerykańska/
czarny supermat
lustro

Użyj dodatkowych akcesoriów
oraz wyposażenia wewnętrznego:
hamulec
(2 szt. kpl.)

korpus szafy
SZF/200
wys./szer./gł.
240/200,5/62 cm

korpus szafy
SZF/230
wys./szer./gł.
240/230,5/62 cm

korpus szafy
SZF/250
wys./szer./gł.
240/250,5/62 cm

półki POL
(3 szt. kpl.)
szer./gł.
49,9/60 cm

szuflady SZU/50
(3 szt. kpl.)
wys./szer./gł.
19,2/49,9/60 cm

Przykładowe zestawienie elementów szaf F19:

wnętrze szafy F19 SZF/200
FRN/200
przykładowe zestawienie elementów

wnętrze szafy F19 SZF/230
FRN/230
przykładowe zestawienie elementów

wnętrze szafy F19 SZF/250
FRN/250
przykładowe zestawienie elementów
więcej pomysłów znajdziesz na www.brw.com.pl
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szafy DUEL

* w opcji półki (2 szt. kpl.)
** w opcji szuflady (3 szt. kpl.)

Układ wnętrza szafy
DUEL3D

front: wenge
korpus: wenge

front: olcha miodowa
korpus: olcha miodowa

front: calvados
korpus: calvados

front: olcha miodowa
korpus: olcha miodowa

front: calvados
korpus: calvados

Szafa DUEL3D
wys./szer./gł.: 231/152/60,5 cm

* półki i szuflady w standardzie

Układ wnętrza szafy
DUEL4D

Szafa DUEL4D
wys./szer./gł.: 231/182/60,5 cm

front: wenge
korpus: wenge

Łoże Bianco 160x200 cm
wys./szer./dł.: 111x201x225 cm,
pow. spania: 160x200 cm.
Możliwość zakupu stelaża
na podnośnikach gazowych wraz
z pojemnikiem na pościel.
Dostepne również o pow. spania
140x200 cm, 180x200 cm.
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Nadstawka
nad szafę
FRAZA NAD2D
wys./szer./gł.: 53/103/55,5 cm

Szafa FRAZA
SZF2DL z lustrem
SZF2D bez lustra
wys./szer./gł.: 170/103/55,5 cm

Szafa FRAZA
front: buk tatra
korpus: buk tatra

Szafa FRAZA
front: dąb wenge
korpus: dąb wenge

szafy FRAZA

Szafa FRAZA
front: palio
korpus: dąb wenge

Szafa FRAZA
front: olcha miodowa
korpus:
olcha miodowa

Szafa FRAZA
front: palio
korpus: dąb wenge

Szafa FRAZA
front: olcha miodowa
korpus:
olcha miodowa

Szafa FRAZA
front: palio
korpus: dąb wenge

Szafa FRAZA
front: olcha miodowa
korpus:
olcha miodowa

* w opcji półki (3 szt. kpl.)

Szafa FRAZA
SZF3DL z lustrem
SZF3D bez lustra
wys./szer./gł.: 222,5/153,5/55,5 cm

Szafa FRAZA
front: buk tatra
korpus: buk tatra

Szafa FRAZA
front: dąb wenge
korpus: dąb wenge

* w opcji półki (3 szt. kpl.)

Szafa FRAZA
SZF4DL z lustrem
SZF4D bez lustra
wys./szer./gł.: 222,5/180,5/55,5 cm

Szafa FRAZA
front: buk tatra
korpus: buk tatra

Szafa FRAZA
front: dąb wenge
korpus: dąb wenge

więcej pomysłów znajdziesz na www.brw.com.pl
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KAMIX - szafy
pełne możliwości
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Swobodnie skomponuj wygląd swojej

Wybierz korpus szafy spośród
dostępnych trzech rozmiarów:

szafy KAMIX

szafy, dopasowując ją do wystroju
wnętrza. Oto wachlarz możliwości:

Wnętrza szaf, wszystkie półki
i szuflady występują w wybarwieniu
Twist (imitującym tkaninę):

Wnętrza szaf:

Kolor wnętrza szaf:

Twist

korpus szafy 150
SZF/150
wys./szer./gł. 220/146/67 cm

korpus szafy 190
SZF/190
wys./szer./gł. 220/194/67 cm

Dobierz wybarwienie korpusu:
Kolory korpusów:

śliwa wallis

wenge

olcha miodowa

buk tatra

Każda szafa posiada 2 fronty, każdy z nich
składa się z 3 paneli, które mają zawsze tę samą
wysokość - różnią się jedynie szerokością. Panele
sprzedajemy w opakowaniach po 1 sztuce w 6 podstawowych kolorach (spis poniżej).
Panele szklane oraz panele z lustrem
również są pakowane pojedynczo, co daje to
nieograniczoną swobodę w komponowaniu
kolorystycznym własnej szafy.

korpus szafy 190
SZF/190
wys./szer./gł.
220/194/67 cm

front składający się
z 3 paneli

Dowolnie zestawiaj wersje
kolorystyczne paneli frontowych:
Kolory paneli frontowych:

korpus szafy 240
SZF/240
wys./szer./gł.
220/240/67 cm

wnętrze szafy Kamix 190 przykładowe zestawienie elementów

czarny
połysk

śliwa
wallis

wenge

biały
połysk

buk
tatra

olcha
miodowa

białe
szkło

czarne
szkło

lustro

więcej pomysłów znajdziesz na www.brw.com.pl

11

12

szafy KAMIX

Użyj dodatkowych akcesoriów
wyposażenia wewnętrznego:

wieszak na spodnie
pełny wysuw
wersja zaawansowana
KOSZ_1
szer. 50 cm

kosz na buty
pełny wysuw wersja
zaawansowana
KOSZ_2
szer. 50 cm

kosz na tekstylia
pełny wysuw głęboki
wersja zaawansowana
KOSZ_3
szer. 50 cm

listwy
maskujące
SZF/150
SZF/190
SZF/240

hamulec

listwy
prowadzące
SZF/150
SZF/190
SZF/240

kosz na tekstylia pełny
wysuw
wersja podstawowa
KOSZ_4
szer. 50 cm

półka
POL/50 szer. 50 cm
POL/70 szer. 70 cm
POL/95 szer. 95 cm

wnętrze szafy Kamix 150 przykład aranżacji wnętrza szafy

kosz na tekstylia
wersja podstawowa
KOSZ_5
szer. 50 cm

kosz na tekstylia głęboki
wersja podstawowa
KOSZ_6
szer. 50 cm

drążek na ubrania
DR/50 szer. 50 cm
DR/70 szer. 70 cm
DR/95 szer. 95 cm

wnętrze szafy Kamix 190 przykład aranżacji wnętrza szafy

szuflada na tekstylia
SZUF/50

przegroda pionowa
STOJAK

wnętrze szafy Kamix 240 przykład aranżacji wnętrza szafy
więcej pomysłów znajdziesz na www.brw.com.pl
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Idealne łóżko do sypialni...
Wybierz swój styl i dopasuj go do własnych potrzeb. Dobierz pościel, narzutę, miękkie poduchy. To
wszystko sprawi, że sypialnia będzie wyglądać tak pięknie, że nie będzie Ci się chciało z niej wychodzić.

Łóżko Castel, wys./szer./dł.: 118x182x216 cm, pow. spania: 160x200 cm prezentowana tkanina DUBAJ, wybarwienie drewna według wzornika.

Łoże Pablo 160x200 cm
wys./szer./dł.: 111x181x212 cm, pow. spania: 160x200 cm.
14

łoże vincent 160x200 cm
Możliwość zakupu stelaża na podnośnikach gazowych
wraz z pojemnikiem na pościel. Wys./szer./dł.:
102x179x219 cm, pow. spania: 160x200 cm.

ŁÓŻKA TAPICEROWANE

Łoże Roksana LOZ_160 cm
Wys./szer./dł.: 31-104x187x224 cm, pow. spania:160x200 cm.
Łóże dostępne w wybarwieniach skóry ekologicznej Soft 11, Soft 18, Soft 160

Rożne rodzaje
pikowania tkaniny.
Łoże Cornelia 160x200 cm
Wys./szer./dł.: 93x178x215 cm, pow. spania:160x200 cm. Możliwość zakupu stelaża na podnośnikach gazowych
wraz z pojemnikiem na pościel. Dostępne również o pow. spania 140x200 cm i 180x200 cm.

Łoże Alessio 160x200 cm
Możliwośc zakupu stelaża na podnośnikach
gazowych wraz z pojemnikiem na pościel. Wys./szer./dł.: 122x176x238 cm, pow. spania: 160x200 cm.

łoże Lorenzo 160x200 cm
Możliwość zakupu stelaża na podnośnikach gazowych wraz z pojemnikiem na pościel.
Wys./szer./dł.: 93x176x215 cm, pow. spania: 160x200 cm.
Dostępne również o pow. spania 140x200 cm i 180x200 cm.
więcej pomysłów znajdziesz na www.brw.com.pl
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Więcej przedpokoi znajdziesz na

przedpokój KASPIAN
wieszak WIE/60, szafka na buty SBUT/60,
lustro LUS/50, szafka KOM1D1SP
kolor: wenge/szary wysoki połysk

przedpokój OPEN
lustro LUS/50, szafka KOM1D1S, wieszak WIE/70, szafka na buty SFK1K
kolor: orzech virginia

www.brw.com.pl

przedpokój SEPTEMBER
kolor: buk tatra
wys./szer./gł.: 196,5/119/26,5 cm

przedpokój KENT EPPK 110
kolor: kasztan, jabłoń

wys./szer./gł.:
204,5/119,5/43 cm

Black Red White S.A.: 23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 63, Polska
Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 84 68 50 202, fax: +48 84 68 50 290

www.brw.com.pl
W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent BLACK RED WHITE S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych
w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wszystkie meble prezentowane w katalogu sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny
z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające
z technik druku, kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. Wszystkie dane zawarte
w katalogu obowiązują w miesiącu oddania do druku (02/13). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi (uwzględniają wykończenia).
Uwaga: jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj ten katalog innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

