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Szukasz pomysłów i inspiracji na urządzenie własnego

Zespół Black Red White

nowość

fini
Wnętrze w stylu modern ...

szafka wisząca
SFW_5_5
wys./szer./gł.:
47/47/30 cm

szafa SZF5D2S_21_15
wys./szer./gł.: 208/150/55 cm

szafa SZF2D2S_20_9
wys./szer./gł.:
198/86/55 cm

witryna wisząca
SFW1W_12_5
wys./szer./gł.:
119/47/30 cm

witryna
REG1W2S_20_5l
wys./szer./gł.:
198/52/40 cm

witryna REG1W1D2S_14_9
wys./szer./gł.: 145/91/40 cm

regał REG_20_9
wys./szer./gł.:
198/90/40 cm

witryna
REG1W2S_20_5
wys./szer./gł.:
198/52/40 cm

komoda
KOM1D1S_7_5
wys./szer./gł.:
74/45/40 cm

półka P_1_14
wys./szer./gł.: 12/139/25 cm

biurko BIU1D1S_7_12
wys./szer./dł.: 74,5/51/120 cm

półka P_1_10
wys./szer./gł.: 12/101/25 cm

szafka na buty
KOM1B_4_6
wys./szer./gł.:
41/62/40 cm

witryna wisząca SFW1W_4_14
wys./szer./gł.: 36/139/30 cm

szafka rtv RTV2S_3_14
wys./szer./gł.: 31/140/55 cm

materac i wkład
w opcji
szafka wisząca SFW_4_14
wys./szer./gł.: 36/139/30 cm

witryna wisząca SFW1W_4_14 I
wys./szer./gł.: 36/139/30 cm
komoda KOM2D4S_9_14
wys./szer./gł.: 89/140/40 cm
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komoda KOM4S_9_10
wys./szer./gł.: 89/101/40 cm

szafka KOM4D_11_10
wys./szer./gł.: 89/101/40 cm

szafka nocna
KOM1S_3_5
wys./szer./gł.:
30,5/47/40 cm

łóżko LOZ_160 (bez materaca i stelaża)
wys./szer./dł.: 97/191/250 cm
dostępna wersja:
LOZ_140, (bez materaca i stelaża)
wys./szer./dł.: 97/171/250 cm
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krzesło FINI
wys./szer./gł.:
87/46/57 cm

stół FINI
wys./szer./dł.: 76/85/140-180 cm

fini
szary wolfram/szary wolfram
szary wolfram/biały mat

komoda
KOM5S_11_5
wys./szer./gł.:
109/52/40 cm

system modułowy
27 elementów

szary wolfram/dąb san remo jasny
szary wolfram/dąb monument oak

wieszak PAN_15_7
wys./szer./gł.:
152/66/24 cm
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lustro LUS_12_5
wys./szer./gł.:
116/49/2 cm

Tak smakuje styl modern. Zaskoczy Cię prostotą, przyciągnie wzrok kolorystyką i oczaruje designerskimi dodatkami. Z pewnością docenisz
również profesjonalne akcesoria zapewniające
komfort i najwyższą wygodę użytkowania mebli.
9

nowość

rabesca
Masz apetyt na wnętrze pełne
smaku i stylistycznej równowagi?

oświetlenie
LED
w opcji

szafka wisząca SFW2D
wys./szer./gł.: 36/142/31 cm

oświetlenie
LED
w opcji

oświetlenie
LED
w opcji

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/97/57,5 cm

witryna REG1W2SP
wys./szer./gł.:
200,5/57/41 cm

witryna REG1W2SL
wys./szer./gł.:
200,5/57/41 cm

witryna REG1W1D2S
wys./szer./gł.:
144/85/41 cm

komoda KOM4S/57
wys./szer./gł.:
94,5/57/41 cm

komoda KOM4S/97
wys./szer./gł.: 94,5/97/41 cm

komoda KOM3D3S
wys./szer./gł.: 94,5/142/41 cm

szafka rtv RTV2D
wys./szer./gł.: 42,5/142/47 cm

rabesca
dąb wilson
alhambra

stół STO/140
wys./szer./dł.: 76/85/140-190 cm
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krzesło rabesca
wys./szer./gł.:
95/45/51 cm

ława LAW/110
wys./szer./dł.:
51,5/59,5/110 cm

system modułowy
12 elementów

Nowoczesna, prosta sylwetka, bezuchwytowe fronty i ozdobne listwy. Do tego funkcjonalna przestrzeń, elegancki wygląd
i designerskie akcenty, a wszystko po to,
aby odrobinę uporządkować i uprzyjemnić
codzienność.
13
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materac i wkład w opcji

witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 45/149/29,5 cm

szafka wisząca SFW150
wys./szer./gł.: 45/149/29,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 47,5/149/47,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 94,5/149/42,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
94,5/113,5/42,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
117/69,5/42,5 cm

regał REG/70
wys./szer./gł.:
198,5/69,5/42,5 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
198,5/104,5/56,5 cm

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
37/60,5/42,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43,5-95,5/165/205,5 cm

danton
dąb sonoma
dąb sonoma/biały połysk

oświetlenie
LED
w opcji

regał zamknięty REG2D
wys./szer./gł.:
198,5/69,5/42,5 cm
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system modułowy
13 elementów

Symetrycznie i do pary. Funkcjonalność
i ład są tu na porządku dziennym za sprawą wielu modułów, których konfigurację we
wnętrzu możesz zmieniać tak często, jak
masz na to ochotę.
witryna REG1D1W
wys./szer./gł.:
198,5/69,5/42,5 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 208,5/174,5/56,5 cm
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nikko
Trochę koloru we wnętrzu
to najlepszy sposób na nudę.

materac i wkład w opcji
(szuflada
na rolkach)

szafka wisząca SFW/120
wys./szer./gł.:
57/120/21,5 cm

szuflada SZU
wys./szer./dł.:
19/69,5/158 cm

komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.:
82,5/90/40 cm

biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 71,5/117/60 cm

łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.: 43,5-82,5/95/204 cm

półka POL/117
wys./szer./gł.: 4/117/26 cm

szafka nocna KOM2S
wys./szer./gł.:
40,5/50/39 cm

nikko
korpus: congo

skrzynka wysuwana
SFW/120 - OPCJA
wys./szer./gł.:
21,6/43/23 cm

system modułowy
12 elementów

front: uni bordo (wybrane elementy)
front: lava (wybrane elementy)

szafa narożna SZFN2D
wys./szer./gł.: 197,5/96,5/96,5 cm
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szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
197,5/80/56 cm

regał REG1D3S
wys./szer./gł.:
197,5/80/40 cm

regał REG/15/12
wys./szer./gł.:
149/117/38,5 cm

Nowoczesne, z charakterem i odrobiną
fantazji - właśnie takie powinno być wnętrze przebojowego nastolatka. Wykorzystaj możliwości, jakie daje Ci kolekcja Nikko i stwórz wyjątkowy azyl, który odpowie
na potrzeby Twojego dziecka.
19
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rosti
Poznaj piękno zintegrowane
z duchem czasu i zaproś
je do środka.

oświetlenie
LED w opcji
półka POL/135
wys./szer./gł.: 10/135/22 cm
szafka wisząca SFW/135
wys./szer./gł.: 38/135/30 cm

witryna KOM2W
wys./szer./gł.:
125/100,5/40,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 82/110,5/40,5 cm

ława LAW/110
wys./szer./dł.: 59/110/50,5 cm
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 42,5/135/47,5 cm

rosti

oświetlenie
LED
w opcji

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
198/100,5/56,5 cm
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witryna REG1W
wys./szer./gł.:
198/65,5/40,5 cm

krzesło TOP
wys./szer./gł.:
96/42/50 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 104,5/110,5/40,5 cm

korpus: dąb san remo jasny/lava
front: dąb san remo jasny

stół LIMES
wys./szer./dł.: 74/90/140-180 cm

system modułowy
9 elementów

Nowoczesna forma, rysunek drewna,
grafitowe listwy i minimalistyczne detale
to stylistyczny kwartet, który udowadnia,
że można nadać wyraźny styl nawet prostej
konstrukcji.
23
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oświetlenie
w opcji
oświetlenie
w opcji

szafa SZF4D
wys./szer./gł.: 200/90/56 cm

oświetlenie
w opcji

witryna REG1W3D/20/9
wys./szer./gł.:
200/90/41,5 cm

oświetlenie
w opcji

witryna REG1W1D
wys./szer./gł.:
200/60/41,5 cm

witryna REG1W3D/14/9
wys./szer./gł.:
144/90/41,5 cm

materac i wkład
w opcji

witryna wisząca
SFW1W
wys./szer./gł.:
122/60/29 cm

oświetlenie
w opcji

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43,5-90,5/165/203,5 cm

szafka wisząca SFW1K
wys./szer./gł.: 40,5/150/29 cm

szafka nocna
KOM2S
wys./szer./gł.:
43/50/41,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 43/150/47 cm

półka POL/150
wys./szer./gł.: 20/150/19,5 cm

ława LAW/110
wys./szer./dł.: 46,5/65/110 cm

elpasso
korpus: dąb san remo jasny/lava
front: dąb san remo jasny
(listwa ozdobna dąb wenge brąz)

komoda KOM2W1D3S
wys./szer./gł.: 104,5/150,5/41,5 cm
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szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
104,5/100/41,5 cm

komoda KOM5S/60
wys./szer./gł.:
104,5/60/41,5 cm

komoda KOM3D3S
wys./szer./gł.: 84/135,5/41,5 cm

komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.: 84/90/41,5 cm

system modułowy
16 elementów

Nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń – czy
nie tego Ci trzeba? Przyjrzyj się detalom, oryginalnej formie uchwytów, delikatnym profilom
i szykownym przeszkleniom, a dojdziesz do
wniosku, że kolekcja Elpasso to meble stworzone z myślą o Twoim mieszkaniu.
25
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antwerpen
Jak pozytyw i negatyw –
czerń i biel – nierozłączny
duet, który przetrwa zmienne
trendy w aranżacji wnętrz.

wieszak
PAN/16/10
wys./szer./gł.:
158/100/27 cm

półka P/2/18
wys./szer./gł.: 25/175/27 cm
lustro LUS_9_7
wys./szer./gł.:
90/65/2 cm

krzesło AKRT
wys./szer./gł.:
93/44/49 cm

ława LAW_4_13
wys./szer./dł.: 40/65/130 cm

stół STO_7_16
wys./szer./dł.: 76/90/160-200 cm

ławka LAK_5_13
wys./szer./dł.: 49/40/126 cm
(segment sprzedawany jest
z poduszką)

komoda KOM1S/5/10
wys./szer./gł.: 48/101/40 cm

szafka rtv RTV4S/6/14
wys./szer./gł.: 59/137/40 cm

komoda
KOM1D1S/10/7
wys./szer./gł.:
101/66/40 cm

komoda KOM3W3D3S/13/18
wys./szer./gł.: 129/178/40 cm

lustro LUS_7_10
wys./szer./gł.:
65/100/2 cm

komoda
KOM2D1S/10/10
wys./szer./gł.:
101/101/40 cm

półka P/2/18l
wys./szer./gł.: 25/175/27 cm

komoda KOM2D4S/8/18
wys./szer./gł.: 75/178/40 cm

antwerpen
modrzew sibiu jasny
blat: sosna larico

szafka
REG2D_14_7
wys./szer./gł.:
140/71/40 cm
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regał
REG2S_20_7
wys./szer./gł.:
203/71/40 cm

witryna
REG1W1D1S_20_7
wys./szer./gł.:
203/71/40 cm

witryna
REG1W1D3S_20_10
wys./szer./gł.:
203/106/40 cm

regał zamknięty
REG2L2S/20/9
wys./szer./gł.:
201/88/40 cm

regał zamknięty
REG1D/20/7
wys./szer./gł.:
201/66/40 cm

system modułowy
20 elemetnów

Biel przenosi się do wnętrz i zdobywa salony.
Pozornie surowa – daje ciepło i podkreśla
elegancki charakter wnętrza. Skontrastowana z akcentami w kolorze ponadczasowej
czerni staje się synonimem dobrego gustu
i smaku.
29
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lejla
Jest prosta, a jednocześnie elegancka,
nowoczesna, a zarazem nieszablonowa,
po prostu piękna …

szafka wisząca SFW1K
wys./szer./gł.: 37/110/29,5 cm

półka POL/160
wys./szer./gł.: 20/160/23 cm

półka POL/110
wys./szer./gł.: 20/110/23 cm

szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.: 43/110/52 cm
szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
198/91/56 cm

witryna
REG1W1SL,P
wys./szer./gł.:
198/61/43,5 cm

witryna REG1WD1S
wys./szer./gł.:
146,5/61/43,5 cm

komoda KOm1D4S
wys./szer./gł.: 87/136/43,5 cm

komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.:
87/91/43,5 cm

szafka rtv RTV2D1S
wys./szer./gł.: 43,5/160/52 cm

lejla
dąb sonoma/lava

krzesło TOP
wys./szer./gł.:
96/42/50 cm
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stół LIMES
wys./szer./dł.: 74/90/140-180 cm

komoda KOM4S/60
wys./szer./gł.:
87/61/43,5 cm

witryna wisząca
SFW1W P,L
wys./szer./gł.:
108/46/29,5 cm

szafka wisząca
SFW1D L,P
wys./szer./gł.:
108/46/29,5 cm

system modułowy
15 elementów

Lejla to źródło nowoczesnej funkcjonalności.
Lekkości dodają jej eleganckie witryny oraz
fantazyjne nóżki, które delikatnie odrywają
meble od ziemi. Z pewnością docenisz komfort użytkowania mebli, w których każdy detal
jest dopracowany.
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azteca
Cenisz nowoczesny design i wysoki komfort?
Wybierz kolekcję, która w nietuzinkowy sposób
łączy te dwie cechy i pozwala urządzić wnętrze
wychodzące poza utarte schematy.

szafka wisząca SFW1K/4/11
wys./szer./gł.: 41/105/35 cm

półka P/2/11
wys./szer./gł.:
20/105/25 cm

półka P/2/15
wys./szer./gł.: 20/150/25 cm

energooszczędne
oświetlenie LED

witryna wisząca
SFW1W/10/6
wys./szer./gł.:
102/60/35 cm

ława LAW/4/11
wys./szer./gł.: 40/110/65 cm
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łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 35-86/165/214 cm

szafka rtv RTV2D2S/4/15
wys./szer./gł.: 43/150/47 cm

energooszczędne
oświetlenie LED

materac i wkład
w opcji

szafka nocna
KOM2S/4/5
wys./szer./dł.:
43/50/41 cm

ława LAW/4/11 l
wys./szer./gł.: 40/110/65 cm

komoda
KOM5S/10/6
wys./szer./gł.:
104/60/41 cm

komoda KOM2W1D3S/10/15
wys./szer./gł.: 104/150/41 cm

szafa SZF2D/19/11
wys./szer./gł.:
193/105/57 cm

szafa SZF3D/21/18
wys./szer./gł.: 210/180/57 cm
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komoda KOM3D3S/8/15
wys./szer./gł.: 84/150/41 cm

komoda KOM4S/8/11
wys./szer./gł.: 84/105/41 cm

szafka REG4D/8/11
wys./szer./gł.: 84/105/41 cm

azteca
biały/biały wysoki połysk
dąb san remo

system modułowy
16 elementów

biały/dąb san remo
dąb san remo/biały wysoki połysk

Listwa ozdobna
dąb wenge magia

Azteca to wyższy standard nowoczesności. Elegancką prostotę mebli w wybarwieniu dąb san
remo lub biały wysoki połysk przełamuje ryflowana
listwa, która ciekawie koresponduje z nieskazitelną powierzchnią frontów.
38

www.brw.com.pl

39

senegal
Kolekcja dla perfekcjonistów i miłośników komfortu.
Dostępna w dwóch wersjach – z akcesoriami
standardowymi lub o podwyższonym standardzie.

(listwy frontu
górnego witryny
nie występują
w kolorze:
beż szampański
wysoki połysk)

krzesło SENEGAL
wys./szer./gł.:
95/47/52 cm

ława LAW/110
wys./szer./dł.: 53,5/59/110 cm

stół STO/160
wys./szer./dł.: 76/90/160-200 cm

C A
komoda KOM5S
wys./szer./gł.: 119/62/42 cm

szafka wisząca SFW/150
wys./szer./gł.: 38/150,5/28 cm

C A
regał REG1D1S L/P
wys./szer./gł.: 203/62/42 cm

komoda KOM2D4S C A
wys./szer./gł.: 97,5/150/42 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 97,5/104/42 cm

szafka KOM4D C A
wys./szer./gł.: 119/113/42 cm

komoda KOM1D5S C A
wys./szer./gł.: 119/104/42 cm

szafka rtv RTV2S C A
wys./szer./gł.: 32,5/150,5/47 cm

wezgłowie
tapicerowane
w opcji

C A
szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.: 32,5/57,5/42 cm
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oświetlenie
LED
w opcji

materac i wkład w opcji

C A
witryna REG1D1W L, P
wys./szer./gł.: 203/62/42 cm

szafa SZF2D2S C A
wys./szer./gł.: 203/96,5/57,5 cm

szafa SZF3D C A
wys./szer./gł.: 208,5/163/57,5 cm

senegal
alhambra
dąb sonoma

system modułowy
16 elementów

alhambra/beż szampański wysoki połysk

1. wersja C - akcesoria standardowe
2. wersja A - akcesoria o podwyższonym standardzie
• prowadnice z systemem cichego domykania w szufladach
• zawiasy gwarantujące równomierne i ciche domykanie frontów
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 44-96/172/206 cm
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kaspian
Pełne ciepła beże i brązy to przepis na doskonałą sypialnię
– wnętrze stworzone dla Twojej wygody i odpoczynku.

materac i wkład w opcji

półka POL/140
wys./szer./gł.: 4/143,5/25 cm

biurko BIU2D2S/160
wys./szer./dł.: 77/65/160 cm

półka POL/100
wys./szer./gł.: 4/105/25 cm

biurko BIU1D1S/120
wys./szer./dł.: 77/65/120 cm

witryna wisząca
SFW1W/140
wys./szer./gł.:
40/143,5/30,5 cm

komoda KOM2W5S
wys./szer./gł.:
112,5/143,5/40,5 cm

szafka wisząca SFW140
wys./szer./gł.:
40/143,5/30,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.:
92/143,5/40,5 cm

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.:
211/153,5/55,5 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/90/55,5 cm

regał zamknięty
REG2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/90/40,5 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
33,5/51/40,5

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 35-60,5/166/206,5 cm

oświetlenie
w opcji

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.:
33,5/143,5/55,5 cm
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komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
92/105/40,5 cm

komoda
KOM5S
wys./szer./gł.:
112,5/56/40,5

witryna lewa
REG1W2SL
wys./szer./gł.:
200,5/56/40,5 cm

witryna REG2W2S
wys./szer./gł.:
200,5/90/40,5 cm

regał REG/90
wys./szer./gł.:
200,5/90/40,5 cm
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Wnętrze pełne światła i pozytywnych impulsów.
Rozsmakujesz się w nim, jeśli cenisz komfort
i dbasz o funkcjonalność.

wieszak
WIE/60
wys./szer./gł.:
152/66/24 cm

krzesło VKRM
wys./szer./gł.:
96/46/57 cm

szafka na buty
SBUT/60
wys./szer./gł.:
44,5/66/40,5 cm

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.:
116/49/2 cm

komoda
KOM1D1SP
wys./szer./gł.:
77/49/40,5 cm

lustro LUS/100
wys./szer./gł.:
77/105/2 cm

szafa SZF1D2SP
wys./szer./gł.:
200,5/56/40,5 cm

kaspian
dąb sonoma
dąb sonoma/biały połysk

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
112,5/105/40,5 cm

system modułowy
26 elementów

dąb monument
wenge
wenge/szary wysoki połysk
wenge/biały wysoki połysk

System tworzą moduły o zróżnicowanych wymiarach i funkcjach dostępne w bogatej kolorystyce. Wybieraj kolory frontów i korpusów,
planuj i ustawiaj meble tak, jak tylko chcesz.
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kaspian II
dąb durance

system modułowy
19 elementów

Nieodparty urok kolekcji kryje się w
nych formach i precyzyjnie zdobionych,
uchwytach, które dają wrażenie zawsze
nego wnętrza. Całość dopełniają bliskie
i stylistyczna równowaga.

minimalistyczkwadratowych
uporządkowanaturze kolory

6.

materac i wkład w opcji

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
33,5/51/40,5 cm

witryna wisząca SFW1W/140
wys./szer./gł.: 40/143,5/30,5 cm

biurko BIU1D1S/120
wys./szer./dł.: 77/65/120 cm

półka POL/140
wys./szer./gł.: 4/143,5/25 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 33,5/143,5/55,5 cm
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łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 35-60,5/166/206,5 cm

szafka wisząca SFW140
wys./szer./gł.: 40/143,5/30,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
112,5/56/40,5 cm

wieszak
WIE/60
wys./szer./gł.:
152/66/24 cm

szafka na buty SBUT/60
wys./szer./gł.:
44,5/66/40,5 cm

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.:
116/49/2 cm

komoda KOM1D1SP
wys./szer./gł.:
77/49/40,5 cm

oświetlenie
LED
w opcji

półka POL/100
wys./szer./gł.:
4/105/25 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 92/143,5/40,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
92/105/40,5 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
112,5/105/40,5 cm

szafka SZF2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/90/55,5 cm

witryna lewa REG1W2SL
wys./szer./gł.:
200,5/56/40,5 cm

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 211/153,5/55,5 cm
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raflo
Skieruj się do wnętrza pełnego
ciepła i niepowtarzalnego stylu.

witryna
REG1W_19_6I
wys./szer./gł.:
192,5/59/35,5 cm
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witryna
REG1W_19_6II
wys./szer./gł.:
192,5/59/35,5 cm

witryna
REG1W1S_19_6
wys./szer./gł.:
192,5/59/35,5 cm

półka P_1_10
wys./szer./gł.: 3/102/25 cm

półka P_1_15
wys./szer./gł.: 3/152/25 cm

szafka SFK4D_10_11
wys./szer./gł.: 96,5/107/35,5 cm

szafka SFK3D_7_15
wys./szer./gł.: 73,5/152/35,5 cm

regał zamknięty
REG1D1S_19_6
wys./szer./gł.:
192,5/59/35,5 cm

szafa SZF2D1S_19_10
wys./szer./gł.:
192/102/55,5 cm

szafa SZF3D_21_17
wys./szer./gł.: 205/166/65,5 cm
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materac i wkład w opcji

krzesło
RAFLO (AKRM)
wys./szer./gł.: 93/44/49 cm

stół STO_8_18
wys./szer./dł.: 76/80/140-180 cm

stolik okolicznościowy
LAW_6_11
wys./szer./dł.: 55/65/110 cm

komoda
KOM4S_10_6
wys./szer./gł.:
96,5/59/35,5 cm

stolik okolicznościowy
LAW_6_7
wys./szer./dł.: 55/65/70 cm

szafka wisząca SFW1K_4_15
wys./szer./gł.: 37/152/25,5 cm

szafka rtv RTV2S_3_15
wys./szer./gł.: 29/152/55,5 cm

szafka nocna
KOM1S_3_6
wys./szer./gł.:
28,5/59/35,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 37-82,5/180,5/207 cm

raflo

witryna wisząca SFW1WK_4_15
wys./szer./gł.: 37/152/25,5 cm

orzech salev

system modułowy
24 elementy

dąb wenge brąz/piaskowy wysoki połysk
oświetlenie
Halogen light

lustro LUS_8_10
wys./szer./gł.: 82,5/102/3,5 cm

dąb wenge brąz
orzech salev/piaskowy wysoki połysk
orzech salev/piaskowy wysoki połysk

komoda KOM2D3S_7_15
wys./szer./gł.: 73,5/152/35,5 cm
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komoda KOM2W4S_10_16
wys./szer./gł.: 96,5/160/45,5 cm

komoda KOM4S_10_10
wys./szer./gł.: 96,5/102/35,5 cm

Prawdziwe piękno tkwi w szczegółach. Ozdobne frezowane listwy, ryflowane wnętrza witryn,
efektowne przeszklenia oraz subtelne, dopełniające całość stylistyki oświetlenie LED to esencja
kolekcji Raflo.
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iberia
Niepowtarzalny urok naturalnych materiałów
– forniru i litego drewna – sprawia, że meble
o nowoczesnej sylwetce nabierają
ponadczasowego wyrazu.

uchwyty
w opcji za
dodatkową
opłatą

półka POL/145
wys./szer./gł.: 6/145,5/23 cm

oświetlenie
LED
w opcji

wezgłowie tapicerowane
w opcji
materac i wkład w opcji

witryna
REG1WL/P/12
wys./szer./gł.:
123,5/58/42 cm

krzesło IBERIA
wys./szer./gł.:
88/52/58 cm

szafka rtv RTV1S/145
wys./szer./gł.: 41,5/145,5/51,5 cm

stół STO/160
wys./szer./dł.: 76,5/90/160-200 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 85/105,5/42 cm
ława LAW/70
wys./szer./dł.:
52/70/70 cm

oświetlenie
LED
w opcji
oświetlenie
LED
w opcji
witryna wisząca
SFW1WL/P
wys./szer./gł.:
104/58/35,5 cm

regał
REGL/P/20
wys./szer./gł.:
200/58/40 cm
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witryna
REG1WL/P/20
wys./szer./gł.:
200/58/42 cm
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szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
200/105,5/60 cm

regał zamknięty
REG2DP/L/20
wys./szer./gł.:
200/58/42 cm

szafka rtv RTV1SL/P
wys./szer./gł.: 41,5/108/51,5 cm

łożko LOZ/160
wys./szer./dł.: 44,5-99,5/179/209 cm

iberia
lustro lus/140
wys./szer./gł.: 90x140x2,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 85/170/42 cm

dąb platinum
dąb kasztanowy

szafka nocna
KOM1SL/P
wys./szer./gł.:
41,5/58/42 cm

system modułowy
24 elementy

Prawdziwe piękno nie potrzebuje bogatej oprawy. Subtelne
przeszklenia i delikatne uchwyty z kryształkami Swarovskiego tchną we wnętrze odrobinę luksusu nie zakłócając pełnej
harmonii kształtów i form. Przekonaj się sam.
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august
Kluczem do eleganckiego wnętrza są odpowiednio
dobrane proporcje i stylistyczna równowaga.
Wszystko to odnajdziesz w kolekcji August.

oświetlenie
LED
w opcji

witryna wisząca
SFW1W
wys./szer./gł.:
48/148,5/30,5 cm

oświetlenie
LED
w opcji

lustro
LUS/100
wys./szer./gł.:
70/100/3,5 cm

*materac i wkład w opcji

półka POL/100
wys./szer./gł.:
4/100/25 cm
półka POL/148
wys./szer./gł.:
4/148,5/25 cm

witryna
REG1W2SL
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

witryna
REG1W2SP
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.:
99/148,5/45,5 cm

komoda KOM2W5S
wys./szer./gł.:
119,5/148,5/45,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 37,5-78,5/175,5/213 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/58/35,5 cm

komoda KOM3S
wys./szer./gł.:
78,5/100/45,5 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
119,5/112,5/45,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.:
37,5/148,5/54,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
119,5/64/45,5 cm

regał REG100
wys./szer./gł.:
199,5/100/45,5 cm

august
wenge

witryna REG2W2D
wys./szer./gł.:
199,5/100/45,5 cm
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regał zamknięty
REG1D2SL
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm
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regał zamknięty
REG1D2SP
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

regał zamknięty REG4D
wys./szer./gł.:
199,5/100/45,5 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
199,5/100/58,5 cm

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.:
207,5/161/58,5 cm

krzesło HKRS
wys./szer./gł.:
91/45/50 cm

system modułowy
21 elementów

Piękno głębokiej barwy „wenge” podkreślają
oszczędne w formie, bezuchwytowe fronty i efektowne przeszklenia witryn. Taki design pozwala
urządzić nieszablonowe wnętrze w stylu modern.
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oregon
Przekonaj się, jak niewiele potrzeba, by piękno
stało się częścią Twojego mieszkania.

oświetlenie
halogenowe
w opcji

materac i wkład w opcji

krzesło OREGON
wys./szer./gł.:
93/44/52 cm

stół STO/140
wys./szer./dł.: 77/90/140-180 cm

witryna REG1W1S
wys./szer./gł.:
195/55/40 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 105,5/90/40 cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.: 87,5/90/40 cm

szafka wisząca SFW/130
wys./szer./gł.: 42,5/136,5/30,5 cm
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biurko BIU2D2S
wys./szer./dł.: 78/64,5/150 cm

www.brw.com.pl

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 205,5/156/59,5 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
39,5/50/40 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 50,5-87,5/165/206,5 cm

oregon

półka POL/130
wys./szer./gł.: 5/136,5/30,5 cm

regał REG/90
wys./szer./gł.:
195/90/40 cm

szafa SZF2D1S
wys./szer./gł.:
195/90/57 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
105,5/55/40 cm

komoda KOM2D3S
wys./szer./gł.: 87,5/136,5/43,5 cm

szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.: 39,5/136,5/43,5 cm

dąb sonoma
dąb canterbury

komoda KOM3S
wys./szer./gł.:
87,5/90/40 cm

system modułowy
17 elementów

Nie potrzeba wiele, by stworzyć piękne i stylowe
wnętrze. Idealna symetria, geometryczne formy
i eleganckie, kwadratowe uchwyty – wszystko
w doskonałym porządku.

67

loren
Jeśli marzysz o wytwornym salonie, wykorzystaj system Loren kolekcję, która powstała z pasji do piękna.

półka POL/90
wys./szer./gł.:
3,5/97,5/25 cm

półka POL/140
wys./szer./gł.: 3,5/142,5/25 cm
szafka wisząca SFW/140
wys./szer./gł.: 40/142,5/28 cm
w opcji wezgłowie
tapicerowane

*materac i wkład w opcji

witryna wisząca SFW2W
wys./szer./gł.: 85/97,5/28 cm
* oświetlenie w opcji

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
108,5/57/40,5 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
108,5/97,5/40,5 cm

komoda KOM3S
wys./szer./gł.: 86,5/97,5/40,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 43,5/142,5/46,5 cm

komoda KOM2D3S
wys./szer./gł.: 86,5/142,5/40,5 cm

stół STO/140
wys./szer./dł.: 77/90/140-180 cm

krzesło LOREN
wys./szer./gł.:
95/45/54 cm

stolik okolicznościowy
LAW/70
wys./szer./dł.:
52,5/74,5/74,5 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
43,5/51,5/40,5 cm

loren
wenge/akacja mali brąz
wenge/ szary wysoki połysk

łożko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43-98/167,5/208 cm

system modułowy
19 elementów

dąb sonoma/biały połysk
dąb sonoma

witryna REG1W2SL
wys./szer./gł.:
198,5/57/40,5 cm
* oświetlenie w opcji
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witryna REG1W2SP
wys./szer./gł.:
198,5/57/40,5 cm
* oświetlenie w opcji

regał REG/87
wys./szer./gł.:
198,5/87/40,5 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
198,5/87/58,5 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 206/158/58,5 cm

Modna kolorystyka, elementy o różnych wymiarach
i przeznaczeniu, pojemność i funkcjonalność. Z kolekcją Loren masz wszystko, czego potrzebujesz, by
stworzyć wnętrze, w którym poczujesz się dobrze.
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lustro LUS/100
wys./szer./gł.: 70/100/3,5 cm

komoda KOM3S
wys./szer./gł.:
78,5/100/45,5 cm

półka POL/148
wys./szer./gł.: 4/148,5/25 cm

półka POL/100
wys./szer./gł.: 4/100/25 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 99/148,5/45,5 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
119,5/112,5/45,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.:
37,5/148,5/54,5 cm

dąb sonoma

szkło
hartowane
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szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
199,5/100/58,5 cm

regał REG/100
wys./szer./gł.:
199,5/100/45,5 cm

regał zamknięty
REG1D2S L/P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

komoda
KOM5S
wys./szer./gł.:
119,5/64/45,5 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/58/35,5 cm

agustyn

oświetlenie
halogenowe

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.:
207,5/161/58,5 cm

materac i wkład w opcji

witryna wisząca SFW1WM
wys./szer./gł.: 48/148,5/30,5 cm

witryna
REG1WM2S L/P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 37,5-78,5/175,5/213 cm

system modułowy
18 elementów

Wyobraź sobie swój dom. Leniwe, niedzielne poranki
pachnące kawą, popołudnia z ulubioną książką w ręku
i wieczory pełne wytchnienia i relaksu. A teraz pomyśl,
jak miło będzie delektować się tym wszystkim w otoczeniu naturalnych, ciepłych barw kolekcji Agustyn …
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venom
Proste formy, lśniące tafle czerni i widoczne usłojenie
drewna – razem tworzą zaciszne i zmysłowe wnętrze
sypialni dla niej i dla niego.

szkło
hartowane

materac i wkład w opcji

półka pol/155
wys./szer./gł.: 5/155/26 cm

półka pol/113
wys./szer./gł.: 5/113/26 cm

półka pol/107
wys./szer./gł.: 5/107/26 cm

witryna wisząca sfw1k
wys./szer./gł.: 42/155/29 cm

oświetlenie
halogenowe

szkło
hartowane

łóżko loz/160 (wezgłowie tapicerowane)
wys./szer./dł.: 35,5-109/172,5/210 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
49/58/40,5 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
114/112,5/40,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 92,5/107/40,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
114x64x40,5 cm

szkło
hartowane

szkło
hartowane

stolik okolicznościowy law
wys./szer./dł.:
54/70/70 cm
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krzesło hkrs
wys./szer./gł.:
91/45/50 cm

stół sto/140
wys./szer./dł.: 76/90/140-170 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 92,5/155/40,5 cm

witryna REG1W2S
wys./szer./gł.:
202,5/64/40,5 cm

regał REG/90
wys./szer./gł.:
202,5/90/40,5 cm

szafa szf2d2s
wys./szer./gł.:
202,5/107/58 cm

venom

szafa szf5d2s
wys./szer./gł.: 212,5/158,5/58
cm.

orzech merano/czarny połysk

system modułowy
19 elementów

Marzysz o wyjątkowej aranżacji, która przez
długi czas będzie zachwycać, a dodatkowo
podniesie jakość Twojego życia? Oto kolekcja
Venom – meble, które perfekcyjnie łączą
niepowtarzalny design z najwyższą jakością
wykonania.
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półka pol107
wys./szer./gł.: 5x107x26 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
92,5/107/40,5 cm

półka pol155
wys./szer./gł.: 5/155/26 cm

łącznik LAC/70
wys./szer./gł.:
3,5x70,5x70,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
114/64/40,5 cm

regał reg/90
wys./szer./gł.:
202,5/90/40,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.:
92,5/155/40,5 cm

półka pol113
wys./szer./gł.: 5/113/26 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
114/112,5/40,5 cm

materac i wkład w opcji

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
49/58/40,5 cm

witryna wisząca SFW1K
wys./szer./gł.: 42/155/29 cm

łożko LOZ160
wys./szer./dł.: 35,5-109/172,5/210 cm

szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.: 46,5/155/48,5 cm

venom mix
dąb sonoma
szkło
hartowane

energooszczędne
oświetlenie LED

witryna REG1w2S
wys./szer./gł.:
202,5/64/40,5 cm
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komoda mobilna
KTN2S
wys./szer./gł.:
59,5/45,5/41,5 cm

biurko BIU/160
wys./szer./dł.: 75,5/70,5/160 cm

dąb sonoma/biały wysoki połysk

biurko BIU1D2S
wys./szer./dł.: 75,5/66,5/138 cm

biurko BIU/120
wys./szer./dł.: 75,5/70,5/120 cm

system modułowy
19 elementów

dąb sonoma/czarny brąz wysoki połysk

regał zamknięty
REG1D2S
wys./szer./gł.:
202,5/64/40,5 cm

Poznaj drugie oblicze kolekcji Venom. Jasne i bardzo subtelne meble przyciągają wzrok połyskującymi akcentami i prostotą stylu. Profesjonalne
akcesoria pozwolą delektować się każdą chwilą
spędzoną w domowym zaciszu.
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półka POL/150
wys./szer./gł.: 20,5/150/21,5 cm

półka POL/90
wys./szer./gł.: 20,5/90/21,5 cm

materac i wkład w opcji

komoda KOM1D2W2S
wys./szer./gł.: 102/150/39 cm

w opcji półki 3 szt
oświetlenie
w opcji

oświetlenie
w opcji

dąb sonoma ciemny/
biały wysoki połysk

witryna wisząca SFW1D1W
wys./szer./gł.: 81/90/29,5 cm
komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
102/60/39 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
198/90/60 cm
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witryna REG1W2S
wys./szer./gł.:
198/60/39 cm
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witryna REG1D1W2S
wys./szer./gł.:
142/90/39 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 82/150/39 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.:
42/90/45,5 cm

szafka rtv RTV3S
wys./szer./gł.: 42/150/45,5 cm

komoda KOM1D5S
wys./szer./gł.:
102/90/39 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
82/90/39 cm

domenica

szafka wisząca SFW1K
wys./szer./gł.: 30/150/29,5 cm
oświetlenie
w opcji

szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
102/90/39 cm

system modułowy
16 elementów

biały/biały wysoki połysk
+ uchwyt: dąb trufla

Z elementami kolekcji Domenica poznasz przyjemność meblowania, a Twój salon całkowicie zmieni swoje oblicze. Aranżuj i eksperymentuj – dopasuj meble
do swojego gustu, stylu życia oraz wnętrza.
stolik okolicznościowy LAW/120
wys./szer./dł.: 42,5/60/120 cm
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**dla komody PKOM4S/11 w wersji wenge i dąb sonoma
w opcji dostępny jest front szuflady w kolorze sibu.

komoda **
PKOM4S/11
wys./szer./gł.
94,5/106,5/38cm

materac i wkład w opcji

łóżko
PLOZ140
wys./szer./dł.
42,5-70,5/147/206 cm

łóżko
PLOZ160
wys./szer./dł.
42,5-70,5/167/206 cm

szafka nocna
PSZN/5/3
wys./szer./gł.
34,5/51,5/38 cm

komoda
PKOM4S/6
wys./szer./gł.
94,5/61,5/38 cm

komoda
PKOM5S/6
wys./szer./gł.
112,5/61,5/38 cm

largo
Minimalizm i prostota dla
potrzebujących przestrzeni,
ergonomia i pojemność dla
miłośników funkcjonalizmu.
szafa* PSZF3D/21/16
wys./szer./gł. 212,5/166,5/62 cm
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* szafa PSZF3D/21/16 nie występuje w całości
w kolorze wenge i dąb sonoma

szafa
PSZF2D/20/10
wys./szer./gł.
202,5/106,5/62 cm

regał zamknięty
PREG1D/20/6
wys./szer./gł.
202,5/61,5/38 cm

regał PREG/20/6
wys./szer./gł.
202,5/61,5/38 cm

witryna PREG1W/20/6
wys./szer./gł.
202,5/61,5/38 cm
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szafka wisząca PSW/4/11
wys./szer./gł.:
40/106,5/30 cm

półka PP/1/11
wys./szer./gł.: 3,5/106,5/25 cm

szafka wisząca PSW/4/15
wys./szer./gł.:
40/151,5/30 cm

półka PP/1/15
wys./szer./gł.: 3,5/151,5/25 cm

szafka rtv PRTV2S/4/15
wys./szer./gł.:
40,5/151,5/56,5 cm
stolik okolicznościowy
PLAW
wys./szer./dł.: 55/70/110 cm

stół PSTO
wys./szer./dł.:
75/85,5/130-180 cm

krzesło PKRS
wys./szer./gł.:
93/44/49 cm

szafka PREG4D
wys./szer./gł.:
112,5/106,5/38 cm

komoda PREG2D1K3S
wys./szer./gł.: 112,5/156,5/38 cm
w opcji wkładane półki (2szt./kpl.)
szer./gł. 51/35 cm

stół biurowy PBIU/7/12
wys./szer./dł.: 75/72/120 cm

stół biurowy PBIU/7/16
wys./szer./dł.: 75/72/160 cm

witryna wisząca
PSW1W/4/11
wys./szer./gł.:
40/106,5/30 cm

largo

dąb wenge ciemny
dąb sonoma

witryna wisząca
PSW1W/4/15
wys./szer./gł.:
40/151,5/30 cm

system modułowy
29 elementów

dąb wenge ciemny/sibu
dąb sonoma/sibu

szafka PREG2D
wys./szer./gł.:
94,5/106,5/38 cm
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szafka PREG3D
wys./szer./gł.:
94,5/151,5/38 cm

Rozbudowana kolekcja Largo daje ogromne
możliwości urządzania wnętrz. Zróżnicowane
moduły doskonale wkomponują się we wnętrze
jadalni, salonu, sypialni oraz gabinetu.
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july
Nowoczesna forma, delikatne profile frontów i ciepła kolorystyka wszystko to wprowadzi do wnętrza harmonię i równowagę.

półka POL/136
wys./szer./gł.: 3,5/136,5/25 cm

krzesło JULY
wys./szer./gł.:
95/45/51cm

stół PSTO
wys./szer./dł.:
75/85,5/130-180 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
111,5/101,5/40 cm

komoda
KOM4S/90
wys./szer./gł.:
90,5/90/40 cm

komoda
KOM4SL/P52
wys./szer./gł.:
90,5/52/40 cm

komoda KOM3D3S
wys./szer./gł.:
90,5/136,5/40 cm

półka POL/100
wys./szer./gł.:
3,5/101,5/25 cm

biurko BIU/120 **
wys./szer./dł.:
77,5/58,5/120 cm

materac i wkład w opcji
szafka wisząca SFW/136
wys./szer./gł.: 32/136,5/30,5 cm

szafka rtv RTV2D
wys./szer./gł.: 42/136,5/46,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł: 42,5-75,5/165/205,5 cm

july

** w opcji półka na klawiaturę

oświetlenie
w opcji

akacja mali brąz

regał REG2S
wys./szer./gł.
200/80/40 cm

88

www.brw.com.pl

regał REG4S
wys./szer./gł.
200/52/40 cm

witryna
REG1W3SL/P
wys./szer./gł.
200/52/40 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.
200/90/57 cm

szafka nocna
KOM2SL/P
wys./szer./gł:
50/52/40 cm

system modułowy
20 elementów

Elementy kolekcji pozwalają na kompleksowe wyposażenie salonu, sypialni, gabinetu
oraz jadalni. Pojemne i funkcjonalne moduły
dają praktycznie nieograniczone możliwości
indywidualnej aranżacji wnętrza.
szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 207/153,5/57 cm
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materac i wkład w opcji

szafka wisząca SFW/146
wys./szer./gł.: 35/146/27 cm

półka POL/100
wys./szer./gł.: 3,5/101/25 cm

półka POL/146
wys./szer./gł.: 3,5/146/25 cm

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/56/43 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 46,5-76,5/165/206,5 cm

komoda
KOM1D1S L/P
wys./szer./gł.:
91,5/56/43 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
109,5/56/43 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
91,5/101/43 cm

lustro LUS
wys./szer./gł.:
78/101/3 cm
szafka RTV RTV2S/146
wys./szer./gł.: 37,5/146/55,5 cm

biurko BIU/160
wys./szer./dł.: 75/74,5/160 cm

szafka KOM3D
wys./szer./gł.: 91,5/146/43 cm

krzesło AREKA
wys./szer./gł.:
95/45/51 cm

areka

wenge/dąb wenge magia

opcja LED
podświetlenie półek
szklanych

szafa SZF3D
wys./szer./gł.:
209,5/161/56 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
199,5/101/56 cm

otwieranie metodą „naciśnij i otwórz”

otwieranie metodą „naciśnij i otwórz”
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regał zamknięty
REG1D
wys./szer./gł.:
199,5/56/43 cm

regał REG/56
wys./szer./gł.:
199,5/56/41,5 cm

witryna REG1W
wys./szer./gł.:
199,5/56/43 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
109,5/101/43 cm

stół OCEAN MAX 90
wys./szer./dł.:
78/90/90-250 cm

system modułowy
20 elementów

Otwierane bezuchwytowo szafki, pojemne szafy
i szuflady oraz ergonomiczne półki wiszące dają
dużą przestrzeń do przechowywania. Zróżnicowane bryły pozwalają na zaaranżowanie wnętrz
na wiele sposobów.
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półka POL/100
wys./szer./gł.:
4,5/104/27 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
110,5/104/39 cm

komoda
KOM5S/60
wys./szer./gł.:
110,5/60/39 cm

komoda
KOM4S/100
wys./szer./gł.:
90,5/104/39 cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
90,5/104/39 cm

półka POL/147
wys./szer./gł.:
4,5/148/27 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.:
90,5/148/39 cm

biurko BIU/120
wys./szer./dł.:
75,5/64/120 cm

witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 43,5/148/31 cm

szafka rtv RTV3S
wys./szer./gł.: 48,5/148/56,5 cm

materac i wkład w opcji

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.:
46,5-90,5/165/205,5 cm

palemo
wiśnia malaga
oświetlenie
w opcji

regał zamknięty
REG1D
wys./szer./gł.:
197,5/60/39 cm

92

www.brw.com.pl

witryna
REG1W
wys./szer./gł.:
197,5/60/39 cm

regał
REG/60
wys./szer./gł.:
197,5/60/39 cm

szafa
SZF2D
wys./szer./gł.:
197,5/104/56,5 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł. 211/157/56,5 cm

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
43,5/60/39 cm

system modułowy
20 elementów

Dobrze przemyślane wnętrze to wygoda,
funkcjonalność i komfort codziennego użytkowania mebli. Duża pojemność i ergonomia oraz szeroki wybór brył to najlepsza
recepta na aranżację pokoju dziennego,
sypialni oraz jadalni.
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materac i wkład w opcji

lustro LUS_8_10
wys./szer./gł.: 75/101,5/3,5 cm

biurko BIU2D2S_8_15
wys./szer./dł.: 78/69/150 cm

szafka REG2D_9_10
wys./szer./gł.:
88/101,5/39 cm

półka P_1_14
wys./szer./gł.: 3,5/144/25 cm
witryna wisząca SFW1W_4_14
wys./szer./gł.: 45/144/29,5 cm

szafa SZF3D_21_16
wys./szer./gł.:
209,5/163/62 cm

szafa
SZF2D1S_19_10
wys./szer./gł.:
195,5/101,5/56 cm

regał zamknięty
REG1D_19_6 L/P
wys./szer./gł.:
195,5/59,5/39 cm

regał
REG_19_6
wys./szer./gł.:
195,5/59,5/39 cm

szafka wisząca SFW_5_14
wys./szer./gł.: 48/144/29,5 cm
półka P_1_10
wys./szer./gł.:
3,5/101,5/25 cm

komoda KOM2D4S_9_14
wys./szer./gł.: 88/144/39 cm
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szafka rtv RTV2S_5_14
wys./szer./gł.: 48/144/56 cm

stolik ŁAWA MEZO
wys./szer./dł.: 55/65/110 cm

witryna
REG1W1D_19_6 L/P
wys./szer./gł.:
195,5/59,5/39 cm

mezo
buk tatra

szafka nocna
KOM1S_4_5
wys./szer./gł.:
38/54,5/39 cm

komoda
KOM4S/9/10
wys./szer./gł.:
88/101,5/39 cm

komoda
KOM1D1S/9/6 L/P
wys./szer./gł.:
88/59,5/39 cm

komoda
KOM5S/11/6
wys./szer./gł.:
108,5/59,5/39 cm

łóżko LOZ_160
wys./szer./dł.: 38-74/165/207,5 cm

system modułowy
20 elementów

Elementy systemu umożliwiają optymalne
zagospodarowanie wnętrza salonu, sypialni
i gabinetu. Dzięki pakownym szafom, szafkom
i komodom możesz tworzyć dowolne układy
i dopasowywać wnętrze do własnych potrzeb.
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doors
system modułowy
20 elementów

wenge

front pełny
HFD 804/520
wys./szer./gł.:
80,5/52/3,2 cm

komoda
HKOM4S2FP 9/17
wys. 86,5/ szer.167,5/ gł.40,5 cm

front pełny
HFD 1616/520
wys./szer./gł.
162/52/3,2 cm

front szklany
HFV 1616/520
wys./szer./gł.
162/52/3,2 cm

front pełny
HFD 520/520
wys./szer./gł.
52/52/3,2 cm

front szklany
HFV 520/520
wys./szer./gł.
52/52/3,2 cm

regał
HREG2FP 22/6
wys./szer./gł.
222,5/58/37,5 cm

regał HREG4FP 12/12
wys./szer./gł.
113/113/37,5 cm

regał HREG8FP 22/12
wys./szer./gł.
222,5/113/37,5 cm

2szt. HFD 804/520

1szt. HFD 1616/520 1szt. HFV 1616/520
1szt. HFD 520/520 1szt. HFV 520/520

4szt. HFD 520/520 4szt. HFV 520/520

1szt. HFV 1616/520
1szt. HFD 520/520

1szt. HFD 1616/520
1szt. HFV 520/520

2szt. HFV 520/520
2szt. HFD 520/520

2szt. HFD 1616/520
2szt. HFD 520/520

2szt. HFV 1616/520
2szt. HFV 520/520

2szt. HFV 1616/520
2szt. HFD 520/520

1szt. HFV 1616/520
1szt. HFD 1616/520
1szt. HFV 520/520
1szt. HFD 520/520

8szt. HFD 520/520

8szt. HFV 520/520

6szt. HFV 520/520
2szt. HFD 520/520

2szt. HFV 520/520
6szt. HFD 520/520

1szt. HFD 1616/520
5szt. HFD 520/520

Mniej znaczy więcej. Nowoczesna, prosta
sylwetka i bezuchwytowe fronty to esencja
ponadczasowego minimalizmu.

1szt. HFD 1616/520
1szt. HFD 520/520
4szt. HFV 520/520
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4szt. HFV 520/520
4szt. HFD 520/520
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szafka wisząca HZO 4/12
wys./szer./gł.: 41/112,5/28 cm

biurko HBIU 120
wys./szer./dł.: 75,5/70/120 cm

komoda mobilna
HKOM3S 7/5
wys./szer./gł.: 66/46/46,5 cm

szafka wisząca HZO 4/17
wys./szer./gł.: 41/167,5/28 cm

półka HPOL 12
wys./szer./gł.:
3,2/112,5/24,5 cm

biurko HBIU 160
wys./szer./dł.: 75,5/70/160 cm

biurko HBIU 1D1S
wys./szer./dł.: 75,5/70/120 cm

półka HPOL 17
wys./szer./gł.:
3,2/167,5/24,5 cm

biurko HBIU 2D2S
wys./szer./dł.: 75,5/70/160 cm

witryna wisząca
HZ1V 4/17
wys./szer./gł.:
41/167,5/31 cm

komoda HKOM2S 5/17
wys./szer./gł.: 45/167,5/57,5 cm

witryna wisząca
HZ1V 4/12
wys./szer./gł.:
41/112,5/31 cm

komoda HKOM2S 5/12
wys./szer./gł.:
45/113/57,5 cm

stolik okolicznościowy
HLAW 120/38
wys./szer./dł.:
38,5/65/120 cm

materac i wkład w opcji

łóżko HLOZ 140
wys./szer./dł.:
36-73,5/148,5/205,5 cm

doors
wenge
krzesło DOORS HKRS
wys./szer./gł.: 91/45/50 cm

komoda HKOM4S 9/12
wys./szer./gł.: 86,5/113/40,5 cm
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stół HSTO 140
wys./szer./dł.:
77,5/90/140-180 cm

komoda HKOM4S 9/17
wys./szer./gł.: 86,5/167,5/40,5 cm

szafa HSU3D 22/17
wys./szer./gł.: 222,5/167,5/57,5 cm

szafa HSU2D 22/12
wys./szer./gł.: 222,5/113/57,5 cm

łóżko HLOZ 160
wys./szer./dł.:
36-73,5/168,5/205,5 cm

szafka nocna
HKOM2S 4/6
wys./szer./gł.:
41/58/40,5 cm

system modułowy
20 elementów

System modułowy Doors daje swobodę aranżacji.
Samodzielnie urządzisz ergonomiczne wnętrze sypialni, salonu, gabinetu, a nawet pokoju młodzieżowego. Zróżnicowane elementy kolekcji tworzą duże
pole dla Twojej wyobraźni i możliwości dla wnętrza,
które urządzasz.
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półka P_1_10
wys./szer./gł.:
4,5/100/26 cm

półka P_1_15
wys./szer./gł.: 4,5/150/26 cm

szafka REG4D_11_10
wys./szer./gł.:
106,5/100/45 cm

komoda KOM2D1K3S_11_15
wys./szer./gł.: 106,5/150/45 cm

witryna wisząca
SFW1W_4_10
wys./szer./gł.:
40/100/26 cm

komoda KOM5S/11/5
wys./szer./gł.
106,5/50/45 cm

szafka REG2D_11_8
wys./szer./gł.:
106,5/80/45 cm

szafka rtv RTV2S_5_10
wys./szer./gł.:
46,5/100/59,5 cm

witryna wisząca SFW1W_4_15
wys./szer./gł.: 40/150/26 cm

szafka rtv RTV2S_5_15
wys./szer./gł.:
46,5/150/59,5 cm

materac i wkład w opcji

szafa SZF2D_19_8
wys./szer./gł.:
194,5/80/59,5 cm

regał zamknięty
REG1D2S_19_5 L/P
wys./szer./gł.:
194,5/50/45 cm

komoda KOM5S_11_10
wys./szer./gł.:
106,5/100/45 cm

tauri
dąb wenge

krzesło TAURI
wys./szer./gł.:
94/46/54 cm
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stół TAURI
wys./szer./dł.:
76/90/140-180 cm

witryna
REG1W2S_19_5 L/P
wys./szer./gł.:
194,5/50/45 cm

witryna REG2W_19_8
wys./szer./gł.:
194,5/80/45 cm

łóżko LOZ_160
wys./szer./dł.: 30-70/173/206,5 cm

szafka nocna
KOM2S_4_5
wys./szer./gł.:
38,5/50/45 cm

system modułowy
20 elementów

Mocny jak czarna kawa kolor „wenge”, doskonale
wyważone proporcje i nowoczesna forma to atuty
kolekcji Tauri. Szeroki wachlarz modułów oferuje możliwość tworzenia przemyślanych układów w domowych
wnętrzach.
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anya
biały wysoki połysk/ biały wysoki połysk
(wstawki -

sosna larico)

zestaw
6 elementów

Styl industrialny znowu powraca do łask. Zastanów się nad meblami o wysokim połysku frontów,
które rozproszą światło i dodadzą wnętrzu blasku. Dobierz do nich monochromatyczne dodatki,
a stworzysz kreację wnętrza w stylu black & white.

półka PAN/5/12
wys./szer./gł.:
48/120/23 cm

szafka rtv
RTV1S/4/6
wys./szer./gł.:
41/60/48 cm

oświetlenie
led

oświetlenie
led

szkło
hartowane
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szkło
hartowane

witryna wisząca
SFW1W1D/11/10 L
wys./szer./gł.:
112/95/36 cm

witryna wisząca
SFW1W1D/11/10 P
wys./szer./gł.:
112/95/36 cm

komoda KOM3D3S/9/17
wys./szer./gł.: 89/165/42 cm

szafka rtv RTV3S/4/20
wys./szer./gł.: 41/195/48 cm
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deal

zestaw deal 1
6 elementów

dąb san remo/antracyt (plecy szafek,
półki i wstawki w ławie i stole)

Nowoczesna przestrzeń nie musi być zimna. Naturalny urok dębu san remo tworzy
klimatyczny nastrój, który subtelnie podkreślają delikatnie podświetlane wnętrza
witryn.

oświetlenie
led

szkło
hartowane

szkło
hartowane

oświetlenie
led

witryna wisząca SFW2W/7/12
wys./szer./gł.: 70/120/36 cm
witryna wisząca
SFW1W/14/6
wys./szer./gł.:
140/60/36 cm

oświetlenie
led

szafka rtv RTV3S/4/18
wys./szer./gł.: 41/180/49 cm

oświetlenie
led

szafka rtv RTV2S/4/12
wys./szer./gł.:
41/120/49 cm

szkło
hartowane

półka POL/2/12
wys./szer./gł.:
17,5/120/27 cm

komoda KOM3W3S/11/18
wys./szer./gł.: 111/180/42 cm
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Proste, wręcz minimalistyczne
oraz pełne dyskretnego uroku.
Wnętrze stworzone dla Twojej
wygody i odpoczynku.

ława LAW/4/12
wys./szer./dł.:
42,5/65/115 cm
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avila
biały połysk/biały wysoki połysk
biały połysk/szary wysoki połysk (szafki rtv)

zestaw avila 2
6 elementów

Przyjrzyj się detalom – dostrzeżesz subtelne ryflowania, minimalistyczne uchwyty, przyciemnione szkło witryn. Zauważysz linearne żłobienia frontów oraz emanujące delikatnym
światłem oświetlenie LED. Twojej uwadze umkną jedynie profesjonalne akcesoria, które docenisz dopiero przy bliższym
poznaniu.

witryna wisząca SFW2W/7/12
wys./szer./gł.: 70/120/34,5 cm

witryna wisząca
SFW1W/14/6
wys./szer./gł.:
140/60/34,5 cm

szafka rtv RTV3S/4/18
wys./szer./gł.: 42/180/49 cm

półka P/2/12
wys./szer./gł.: 17,5/120/26,5 cm

komoda KOM3w3S/14/8
wys./szer./gł.: 112/180/42 cm

szafka rtv RTV2S/4/12
wys./szer./gł.: 42/120/49 cm
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voucher
dąb sonoma

zestaw voucher 1
7 elementów

Niezawodna funkcjonalność nigdy się nie znudzi. Każdego dnia będziesz doceniać ją jeszcze
bardziej, bo w przeciwieństwie do przemijających trendów ona zawsze pozostanie na topie.
Odnajdziesz ją w kolekcji Voucher. Ten niewielki,
ale solidnie przemyślany system nie tylko pięknie
się prezentuje – jest również wyjątkowo praktyczny.

szafka rtv RTV1S/3/10
wys./szer./gł.: 32,5/100/50 cm

szafka rtv RTV1S/3/10 ii
wys./szer./gł.: 32,5/100/50 cm

oświetlenie
led

szafka wisząca
SFW1D/13/4
wys./szer./gł.:
125/40/36 cm

półka P/1/9
wys./szer./gł.: 15/90/24 cm

witryna wisząca
SFW1W/13/4
wys./szer./gł.:
125/40/36 cm

oświetlenie
led

oświetlenie
led

komoda KOM1W2D2S/9/15
wys./szer./gł.: 93,5/150/43 cm
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komoda
REG1W2D2S/13/9 L/P
wys./szer./gł.:
127,5/90/38 cm
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denzel
orzech baltimore/grafit wysoki połysk

zestaw denzel 2
5 elementów

Wyraziste, ciekawe w formie meble to
mieszanka stylu i charakteru. Zadbaliśmy
o Twoje bezpieczeństwo i wygodę wyposażając kolekcję w prowadnice gwarantujące wysoką stabilność szuflad, wytrzymałe
szkło hartowane oraz nowoczesny akcent
w postaci energooszczędnego oświetlenia
LED.

szkło
hartowane

oświetlenie
led

witryna REG1W1D/12/9
wys./szer./gł.:
125/87/37,5 cm

szafka rtv RTV2S/4/12
wys./szer./gł.:
37,5/120/48 cm

półka P/1/10
wys./szer./gł.: 9/100/25 cm

oświetlenie
LED

szkło
hartowane

witryna REG2W2D/20/9
wys./szer./gł.:
201,5/87/37,5 cm
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komoda KOM2D4s/9/13
wys./szer./gł.:
87,5/129/44,5 cm
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desert

zestaw desert 2
4 elementy

biały/biały wysoki połysk

Światło to mistrz w tworzeniu nastroju wnętrza. W kolekcji Desert arktyczna, lśniąca biel
nabiera szyku w towarzystwie minimalistycznych uchwytów w kolorze srebra. Mieszanka
stylu glamour z uniwersalnym minimalizmem
pozwala urządzić wnętrze, które pokochają
wszyscy domownicy.

oświetlenie
led

oświetlenie
led

komoda KOM2W4S/9/18
wys./szer./gł.: 88/180/43 cm

witryna wisząca
Sfw1w/14/6
wys./szer./gł.:
142/60/43 cm

oświetlenie
led
półka PAN/3/18
wys./szer./gł.: 27/180/25 cm

oświetlenie
led

witryna REG1W/14/6
wys./szer./gł.:
142/60/43 cm
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szafka rtv RTV2S/4/20
wys./szer./gł.: 37/203/50 cm
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oświetlenie
led

oświetlenie
led

półka PAN/3/12
wys./szer./gł.:
27/120/25 cm
oświetlenie
led

oświetlenie
led

oświetlenie
led

półka PAN/3/18
wys./szer./gł.: 27/180/25 cm
witryna wisząca
SFW2W/11/9
wys./szer./gł.:
110/90/37 cm

witryna wisząca
SFW1W/14/6 II
wys./szer./gł.:
140/60/37 cm

witryna wisząca
SFW1W/14/6 I
wys./szer./gł.:
140/60/37 cm

witryna
REG1W/14/6
wys./szer./gł.:
142/60/43 cm

komoda KOM2W4S/9/18
wys./szer./gł.: 88/180/43 cm

stół STO/7/18
wys./szer./dł.: 74/90/180 cm

stolik LAW/4/13
wys./szer./dł.: 40/60/130 cm

newark
dąb sonoma ciemny
dąb sonoma

szafka rtv rtv2s/4/20
wys./szer./gł.: 37/203/50 cm

zestaw newark 4
5 elementów

dąb sonoma ciemny/czarny brąz wysoki połysk
czarny brąz/dąb sonoma ciemny
biały/biały Canadian
czarny brąz/czarny brąz wysoki połysk

szafka rtv RTV3s/4/20
wys./szer./gł.: 37/203/50 cm
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Lakierowane na wysoki połysk, pełne szyku, blasku
i na wskroś nowoczesne meble stworzą modernistyczną aranżację, która wykracza poza horyzonty
i otwiera oczy na nowe perspektywy.
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półka PAN_1_12
wys./szer./gł.: 15/120/25 cm

witryna REG1W1D_13_8
wys./szer./gł.:
132,5/80/37 cm

komoda KOM2W1D1S_9_17
wys./szer./gł.: 92,5/165/43 cm

szafka rtv RTV1S_3_12
wys./szer./gł.: 32,5/120/47 cm

szafka rtv RTV1S_3_8
wys./szer./gł.: 32,5/80/47 cm

fun 2
biały mat/dąb sonoma ciemny/
biały wysoki połysk + dąb sonoma ciemny
dąb sonoma/biały wysoki połysk
+ dąb sonoma

witryna wisząca
SFW1W1D_13_8
wys./szer./gł.:
130/80/37 cm

system modułowy
6 elementów

Prosta, lekka sylwetka oraz uniwersalne zestawienie kolorów – nieskazitelnej bieli i naturalnego beżu
– sprawiają, że meble z kolekcji Fun2 są idealną
podstawą nowoczesnej aranżacji.
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komoda KOM2W2D4S_10_16
wys./szer./gł.: 98/160/42 cm

witryna wisząca SFW2W_3_10
wys./szer./gł.: 21/100/25 cm

półka P_3_10
wys./szer./gł.: 21/100/25 cm

szafka rtv RTV1S_3_10 l
wys./szer./gł.: 33/100/48 cm

szafka rtv RTV1S_3_10 ll
wys./szer./gł.: 33/100/48 cm

szafka wisząca
SFW1D_13_4 L/P
wys./szer./gł.:
132/40/35 cm

happy
biały mat/biały wysoki połysk
+dąb sonoma

witryna wisząca
SFW1W_13_4 L
wys./szer./gł.:
132/40/35 cm

witryna wisząca
SFW1W_13_4 P
wys./szer./gł.:
132/40/35 cm

system modułowy
8 elementów

W kolekcji Happy śnieżna biel łamie się pod
wpływem ryflowanej listwy w naturalnej kolorystyce drewna. Dekoracyjna oszczędność i subtelna
gra detali to ponadczasowa elegancja w nowoczesnym wydaniu.
117

półka P_1_10
wys./szer./gł.: 10/100/25 cm
półka PAN_3_12
wys./szer./gł.: 30,5/120,5/27 cm

regał REG1D1S_15_9
wys./szer./gł.: 150/90,5/36 cm

witryna REG1W1D1S_20_9
wys./szer./gł.: 198/90,5/36 cm

szafka rtv RTV2S_5_12
wys./szer./gł.: 47/120,5/45 cm

komoda KOM3D1S_9_15
wys./szer./gł.: 86,5/150/45 cm

bigbit
dąb sonoma + sosna larico

www.brw.com.pl

szafka rtv RTV3S_5_15
wys./szer./gł.: 50/151,5/55 cm

komoda KOM2D4S_8_20
wys./szer./gł.: 77,5/198/45 cm

komoda KOM2W1D3S_11_15
wys./szer./gł.: 114/151,5/40 cm

ferblu
śliwa wallis/biały wysoki połysk

system modułowy
5 elementów

Równie ważna jak uroda wnętrza jest jego
wygoda i funkcjonalność. Wielofunkcyjny komplet mebli Bigbit to propozycja dla miłośników
nowoczesnego wzornictwa i klasycznych rozwiązań.
118

szafka rtv RTV2S_5_12
wys./szer./gł.: 50/115/55 cm

dąb sonoma/biały wysoki połysk

witryna REG1W1D2S_19_11
wys./szer./gł.: 192,5/105/40 cm

regał REG2S_19_8
wys./szer./gł.:
192,5/80/35 cm

szafka REG4D_11_11
wys./szer./gł.:
114/105/40 cm

system modułowy
8 elementów

Nie musisz poszukiwać kompromisów pomiędzy nowoczesnym designem a funkcjonalnością. Poznaj kolekcję, której atrakcyjna stylistyka
idzie w parze z praktycznymi rozwiązaniami.
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1

występuje tylko w kolorze:
biały/biały wysoki połysk

1 komoda 2D2S2W w kolorze dąb sonoma jest w regularnej ofercie.

witryna wisząca SFW1W/4/10
wys./szer./gł.: 38/100/28 cm

komoda KOM1W2D2S/9/15
wys./szer./gł.: 93,5/150/45 cm

komoda KOM3D3S/9/15
wys./szer./gł.: 93/150/45 cm

szafka rtv RTV1S/3/10
wys./szer./gł.: 37/100/50 cm

szafka rtv RTV1S/3/10S
wys./szer./gł.: 37/100/50 cm

fever
biały/biały wysoki połysk
dąb sonoma

szafka wisząca
SFW1D/12/4
wys./szer./gł.:
125/40/38 cm
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witryna wisząca
SFW1W/12/4
wys./szer./gł.:
125/40/38 cm
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regał REG1D/12/8
wys./szer./gł.: 127,5/80/38 cm

system modułowy
8 elementów

Monochromatyczna kolorystyka uwydatnia grę
światła i cienia. Niezwykłe refleksy dodają wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. Do tego kilka
designerskich dodatków i miękki dywan.

cancan
dąb sonoma
dąb san remo jasny
dąb sonoma/biały połysk

meblościanka

Uniwersalna, kompaktowa forma zestawu
Cancan doskonale spisze się przy urządzaniu małych pokoi dziennych. Pakowne meble będą cieszyć Cię na co dzień,
bo im większy porządek, tym więcej
miejsca dla Ciebie.

121

łącznik LAC/70
wys./szer./gł.: 2/70/70 cm

biurko BIU/72/100
wys./szer./dł.: 72/70/100 cm

biurko BIU/72/150
wys./szer./dł.: 72/70/150 cm

komoda mobilna
KON3S
wys./szer./gł.:
56/40/40 cm

regał REG/53/114
wys./szer./gł.:
114/52,5/35 cm

szafka REG2D/114
wys./szer./gł.:
114/79/35 cm

brw office
dąb sonoma

regał zamknięy
REG4D2S/220
wys./szer./gł.:
221/79/35 cm
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regał REG2D/220
wys./szer./gł.:
221/79/35 cm

regał REG/53/220
wys./szer./gł.:
221/52,5/35 cm

regał narożny
REG/53/220
wys./szer./gł.:
221/101,5/35 cm

system modułowy
10 elementów

W dobrze urządzonym wnętrzu praca jest przyjemniejsza i bardziej efektywna. Z kolekcją mebli BRW
Office urządzisz funkcjonalne wnętrze pokoju biurowego. Duży wybór modułów stwarza mnóstwo
możliwości funkcjonalnej organizacji miejsca pracy.
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Elementy dodatkowe zestawu OGRAL M

Elementy dodatkowe zestawu OGRAL V

Istnieje możliwość zakupu elementów dodatkowych w 2 wersjach kolorystycznych
(śliwa wallis/czarny wysoki połysk oraz śliwa wallis/biały wysoki połysk), szafa dostępna
jest wyłącznie w kolorze śliwa wallis.

Istnieje możliwość zakupu elementów dodatkowych w 2 wersjach kolorystycznych
(śliwa wallis/czarny wysoki połysk oraz śliwa wallis/biały wysoki połysk), szafa dostępna
jest wyłącznie w kolorze śliwa wallis.

komoda KOm2D3S 7_15
wys./szer./gł.: 72,5/151,5/38 cm

ogral m
śliwa wallis/biały wysoki połysk
śliwa wallis/czarny wysoki połysk

komoda KOM2D3S_11_15
wys./szer./gł.: 108,5/151,5/38 cm

szafa SZF2D_20_10
wys./szer./gł.:
198,5/96,5/58 cm

system modułowy
6 elementów

dąb wenge ciemny/biały wysoki połysk

Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Minimalizm, ergonomia i funkcjonalność to recepta na doskonałe wnętrze w stylu modern. Zestaw Ogral
M to meble do pokoju dziennego zaprojektowane z myślą o Tobie i Twoich
potrzebach.
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komoda KOm2D3S 7_15
wys./szer./gł.: 72,5/151,5/38 cm

komoda KOM2D3S_11_15
wys./szer./gł.: 108,5/151,5/38 cm

szafa SZF2D_20_10
wys./szer./gł.:
198,5/96,5/58 cm

ogral v
śliwa wallis/biały wysoki połysk
śliwa wallis/czarny wysoki połysk

system modułowy
4 elementy

Zestaw modułowy Ogral V składa się z 4 elementów z możliwością
rozbudowy o 3 dodatkowe moduły. System wyróżnia się oryginalną
kolorystyką - okleina z widocznym usłojeniem egzotycznego drewna
doskonale koresponduje z białymi lub czarnymi powierzchniami frontów o wysokim połysku.
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jaspi

meblościanka

orzech salev

Elementy dodatkowe
kompletu kaspian

* opcja LED podświetlenie
półek szklanych

Małe wnętrza mają duże wymagania. Wszystkie spełni zestaw Jaspi dedykowany pokojom dziennym.
Dzięki funkcjonalnym i przemyślanym rozwiązaniom maksymalnie wykorzystasz dostępną przestrzeń
i urządzisz wnętrze skrojone na miarę Twoich potrzeb.

savana
wenge/śliwa wallis

komoda KOM2W5S
wys./szer./gł.: 112,5/143,5/40,5 cm

meblościanka

Ciepły dekor śliwy wallis, oryginalna stylistyka
i dużo praktycznych schowków na wszystkie
Twoje drobiazgi. Oto meblościanka, dzięki której
urządzisz przestrzeń, w której poczujesz się dobrze, a wszystkie Twoje bibeloty na stałe odnajdą
swoje miejsce.
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komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 92/143,5/40,5 cm

witryna REG2W2S
wys./szer./gł.:
200,5/90/40,5 cm

kaspian
wenge
dąb sonoma

meblościanka
4 elementy

Zastanawiasz się, jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń
w kameralnym salonie? Oto rozwiązanie! Meblościanka
Kaspian to nowoczesny design, minimalistyczne kształty
i maksimum funkcjonalności.
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zipp
dąb jasny/jesion Rochefort
dąb jasny/zielony filigrane

meblościanka

numlock
dąb jasny belluno

barato
śliwa wallis/czarny połysk

meblościanka

Przedstawiamy sprytne rozwiązania do salonu w wersji mini. Uniwersalna meblościanka o nowoczesnej, przyciągającej wzrok
stylistyce to wszystko, czego potrzebujesz,
żeby wnętrze spełniało potrzeby wszystkich
domowników.
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meblościanka

fargo
wenge/śliwa wallis

meblościanka

Jest nowoczesny, a jednocześnie maksymalnie funkcjonalny, pozwala na aranżowanie niewielkich przestrzeni i nie każe rezygnować z funkcjonalności – zestaw Fargo,
meble dzięki którym na nowo pokochasz
swoje mieszkanie.
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imperor

nilso
wenge/biały wysoki połysk

meblościanka

dąb sonoma

meblościanka

sosna nigier

Masz małe mieszkanie i nie wiesz, jak je urządzić
by było wygodne? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Meblościanka Nilso to wszystko, czego potrzebujesz – funkcjonalność, pojemność i nowoczesny
design.

Komfort na małej powierzchni może stać się rzeczywistością. Jeśli dołączysz do niego kroplę
nowoczesnego designu i szczyptę kreatywnych
rozwiązań, zyskasz wnętrze salonu, które dobrze
się kojarzy.

akona

petio b

wenge/oliwka

meblościanka

wenge/akacja mali brąz

meblościanka

wenge

Postaw na maksimum funkcjonalności, a przekonasz się, jak procentują trafne decyzje. Ten uniwersalny zestaw mebli dopasuje się do Twojego
salonu i praktycznie zagospodaruje nawet niewielki metraż.

Prosta i funkcjonalna – meblościanka Petio B to
propozycja dla miłośników klasycznych rozwiązań.
Wiele praktycznych przegród, szuflad i schowków
pomoże zachować ład i porządek nawet na małej
przestrzeni.

konga

wiki b

dąb wenge/dąb makasar

meblościanka

Czy wiesz, że małe wnętrza kryją w sobie ogromny potencjał? Pokażemy Ci, jak go wykorzystać!
Zestaw Konga kompleksowo wyposaży Twój salon
i nie pozostawi miejsca na bałagan.
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orzech aosta ciemny

meblościanka

Kiedy wszystko będzie na swoim miejscu, Ty
zyskasz najlepsze otoczenie do relaksu. Meblościanka Wiki to kompleksowe rozwiązania
dla małego wnętrza. Bo przyszedł czas na zmiany.
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koen
Klasyka w minimalistycznym wydaniu?
Tylko z kolekcją Koen.

lustro
LUS/103
wys./szer./gł.:
78,5/103,5/2,5 cm

stolik LAW/110
wys./szer./dł.: 55/70/110 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
114/103,5/40 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
114/58,5/40 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
93,5/103,5/40 cm

szafka wisząca SFW/103
wys./szer./gł.:
42/103,5/26,5 cm

witryna wisząca SFW1W/148
wys./szer./gł.: 41,5/150/26,5 cm

szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.:
44,5/103,5/56,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 33/150/56,5 cm

*materac i wkład
do łóżka w opcji

szafa SZF3D2S
wys./szer./gł.: 208/163,5/56,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 42,5-75,5/165/205,5 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
44,5/58,5/40 cm

krzesło
KOEN (PKRS)
wys./szer./gł.:
93/44/49 cm

koen
dąb canterbury

* opcja LED
podświetlenie
półek
szklanych

szafka SZF2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/103,5/56,5 cm
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witryna REG1W2S
wys./szer./gł.:
200,5/58,5/40 cm

regał REG2S
wys./szer./gł.:
200,5/94/40 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 93,5/150/40 cm

stół STO/130
wys./szer./dł.: 75/85,5/130-180 cm

system modułowy
17 elementów

Ponadczasowa prostota nigdy nie wyjdzie
z mody. Jej zalety poznasz decydując się na
kolekcję Koen. Nie narzucająca się stylistyka
mebli w kolorze dąb canterbury doskonale kontrastuje ze srebrem stylizowanych uchwytów.
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oświetlenie
halogenowe
w opcji

półka POL/148
wys./szer./gł.: 4/148,5/25 cm
witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 48/148,5/30,5 cm

półka POL/100
wys./szer./gł.: 4/100/25 cm

materac i wkład w opcji

regał REG100
wys./szer./gł.: 199,5/100/45,5 cm

witryna REG1W2SL/P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

regał zamknięty
REG1D2S L/P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 37,5/148,5/54,5 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/58/35,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 37,5-78,5/175,5/213 cm

lustro LUS/100
wys./szer./gł.:
70/100/3,5 cm

komoda KOM3S
wys./szer./gł.:
78,5/100/45,5 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.: 199,5/100/58,5 cm

orient
jabłoń plato ciemna

krzesło ORIENT
wys./szer./gł.:
96/44/50 cm
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stół STO 180/95
wys./szer./dł.: 77/95/180-240 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 99/148,5/45,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
119,5/64/45,5 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
119,5/112,5/45,5 cm

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 207,5/161/58,5 cm

system modułowy
18 elementów

Wprowadź odrobinę orientu do swojej przestrzeni. Gładkie fronty z wyraźnie zarysowanymi
słojami drewna łączą w sobie to, co najważniejsze – styl, oryginalność i egzotyczny klimat.
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kent
Z myślą o miłośnikach
klasycznych wnętrz ...

lustro

ELUS 102

wys./szer./gł.:
106,5/102/11 cm

szafka rtv ERTV 100
wys./szer./gł.:
54,5/101/54,5 cm

stolik okolicznościowy ELAW 130
wys./szer./dł.: 51,5/130/65 cm

ławostół ELAST 130/170
wys./szer./dł.: 60-76/67/134-174 cm

komoda
EKOM 5S/6
wys./szer./gł.:
108,5/61,5/45 cm

witryna lewa

EWIT 1DL
wys./szer./gł.:
204,5/70,5/43 cm
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komoda EKOM 5S/10
wys./szer./gł.:
90,5/101/45 cm

witryna prawa
EWIT 1DP
wys./szer./gł.:
204,5/70,5/43 cm

biurko EBIU 158K
wys./szer./dł.: 77/68/158 cm

witryna EREG 3W2S
wys./szer./gł.:
204,5/167,5/43-49,5 cm

360 cm

stół ESTO 160
wys./szer./dł.: 76,5/90/160-200 cm

stół KENT MAX
wys./szer./dł.: 78/100/160-360 cm

krzesło EKRS
wys./szer./gł.:
98/45/55 cm

krzesło EKRS P
wys./szer./gł.:
98/59/55 cm

witryna ENAD 2W
(nadstawka na komodę)
wys./szer./gł.: 114,5/110/43 cm

witryna ENAD 3W
(nadstawka na komodę)
wys./szer./gł.: 114,5/162,5/43 cm

komoda EKOM 2D2S
wys./szer./gł.: 90,5/101/45 cm

komoda EKOM 3D1S
wys./szer./gł.: 90,5/153,5/45 cm

krzesło KENT SMALL
wys./szer./gł.:
92/47/52 cm
witryna narożna ENAD 1WN
(nadstawka na komodę)
wys./szer./gł.: 114,5/58,5/58,5 cm

komoda narożna
EKOM 1DSN
wys./szer./gł.:
90,5/60/60,5 cm
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materac i wkład w opcji

łóżko ELOZ 160
wys./szer./dł.: 60,5-81,5/175/210 cm

lustro
ELUS 155
wys./szer./gł.
88/154,5/11cm

szafka nocna
EKOM 1S
wys./szer./gł.:
52,5/56,5/38,5 cm

komoda EKOM 8S
wys./szer./gł.: 90,5/153,5/45 cm

regał EREG 100 O
wys./szer./gł.:
204,5/110/43 cm

witryna EWIT 2D2S
wys./szer./gł.:
204,5/110/43 cm

szafka na buty
EBUT 88
wys./szer./gł.:
59,5/88,5/32 cm

wieszak
EWIE 100
wys./szer./gł.:
108,5/30/3 cm

kent
dąb amsterdam
kasztan

wieszak
EWIE 190
wys./szer./gł.:
191,5/50/3 cm

przedpokój EPPK 110
wys./szer./gł.:
204,5/119,5/43 cm

system modułowy
26 elementów

Styl klasyczny ma nienaganne maniery. Przekonaj się
o tym, wybierając kolekcję Kent. Eleganckie wzornictwo, stonowana kolorystyka oraz subtelne uchwyty
sprawią, że Twoje wnętrze będzie szykowne przez lata.
szafa ESZF 2D1S
wys./szer./gł.:
204,5/110/65,5 cm
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szafa ESZF 4D2S
wys./szer./gł.: 225/227/53-65,5 cm

szafka na buty
EBUT 60
wys./szer./gł.:
121/72/19,5 cm
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natalia
Niepowtarzalny wygląd mebli Natalia
jest efektem finezyjnego wykonania
stylizowanych dekoracji.

lustro
LUSTRO 130
wys./szer./gł.
82,5/127,5/7,5cm

szafa SZAFA 190
wys./szer./gł.: 197/185,5/63 cm

szafa SZAFA 100
wys./szer./gł.: 197/96/63 cm

toaletka TOALETKA 140
wys./szer./gł.: 77/134/36 cm

materac i wkład w opcji

biurko BIU 160
wys./szer./dł.: 77/75/160 cm
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szafka nocna
KOMODA 55/1S
wys./szer./gł.:
54/53,5/36 cm

łóżko
LOZ 140
wys./szer./dł.
45-76/154/213cm

łóżko
LOZ 160
wys./szer./dł.
45-76/174/213cm
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komoda KOMODA 150/3S
wys./szer./gł.: 85/148/44 cm

komoda KOMODA 130
wys./szer./gł.: 113/128/44 cm

stół STO 140
wys./szer./dł.: 80/80/140-180 cm

witryna NADSTAWKA 150
wys./szer./gł.: 111/150,5/45cm

stół STO 160
wys./szer./dł.: 80/90/160-210 cm

witryna NADSTAWKA 100
wys./szer./gł.: 111/96/45cm

krzesło DKRS II
wys./szer./gł.:
94/46/55 cm

witryna narożna
NADSTAWKA NAR 60 L/P
wys./szer./gł.: 111/60/60cm

stolik okolicznościowy ŁAWA 120
wys./szer./dł.: 55,5/65/120 cm

komoda
KOMODA 60/4S
wys./szer./gł.:
108,5/58,5/44 cm

komoda
KOMODA 100/4S
wys./szer./gł.:
108,5/93,5/44 cm

szafka rtv RTV2D
wys./szer./gł.: 48/160/40 cm

natalia
wiśnia primavera
modrzew sibiu jasny

regał
REGAŁ 60
wys./szer./gł.:
197/56/45 cm
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witryna
WITRYNA 70 L/P
wys./szer./gł.:
197/66/45 cm
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witryna
WITRYNA 100/2S
wys./szer./gł.:
197/96/45 cm

szafka rtv RTV 100
wys./szer./gł.:
74/93,5/61,5 cm

NOWY KOLOR

system modułowy
26 elementów

Rzeźbione i tłoczone elementy połączone z ozdobnymi uchwytami doskonale oddają charakter stylistyki dawnych dworków i pałacowych wnętrz.
Klasyczne rozwiązania to umiejętne połączenie
prostoty i smaku, które znajdziemy w każdym
z elementów kolekcji.
komoda KOMODA 150
wys./szer./gł.: 85/148/44 cm

komoda KOMODA 100
wys./szer./gł.: 85/93,5/44 cm

komoda narożna
KOMODA NAR 60 L/P
wys./szer./gł.:
85/59/59 cm
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lustro
LUS/90
wys./szer./gł.:
90/90/3 cm

bolden

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 205,5/154/55,5 cm

szafa SZF2D1S
wys./szer./gł.: 198,5/90/55,5 cm

komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.:
89,5/90/41,5 cm

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.:
108/48,5/3 cm

komoda
KOM5S/60
wys./szer./gł.:
108/60/41,5 cm

wieszak
WIE/60
wys./szer./gł.:
154/60/3 cm

materac i wkład w opcji

Prawdziwe piękno
nie potrzebuje
bogatej oprawy.
komoda
KOM1S/60
wys./szer./gł.:
34,5/60/38,5 cm

szafka nocna
KOM1S/55
wys./szer./gł.:
45,5/56/41,5 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 42,5-70,5/174,5/205 cm
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szafka rtv RTV1S/105
wys./szer./gł.:
45,5/104,5/55,5 cm

stolik okolicznościowy LAW/120
wys./szer./dł.: 47/58/120 cm

biurko BIU2D2S
wys./szer./dł.: 77,5/67/160 cm

półka POL/105
wys./szer./gł.: 3,5/104,5/25 cm

półka POL/90
wys./szer./gł.:
3,5/90/25 cm

szafka wisząca
SFW/105
wys./szer./gł.:
39,5/104,5/30,5 cm

biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 77,5/67/120 cm

komoda
KOM1D1S
wys./szer./gł.:
77,5/48,5/38 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
108/104,5/41,5 cm
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witryna
REG1W1S/60
wys./szer./gł.:
198,5/60/41,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 89,5/147/41,5
cm

witryna wisząca SFW1W/147
wys./szer./gł.: 39,5/147/30,5 cm

komoda KOM2W5S
wys./szer./gł.: 108/147/41,5 cm

szkło mleczne
hartowane

stół STO/150
wys./szer./dł.: 74,5/85/150-190 cm

bolden
wiśnia primavera

szkło mleczne
hartowane

regał zamknięty
REG2D1S/90
wys./szer./gł.:
198,5/90/41,5 cm

szkło mleczne
hartowane

półka POL/147
wys./szer./gł.: 3,5/147/25 cm

witryna REG2W1S/90
wys./szer./gł.:
198,5/90/41,5 cm

regał REG1S/90
wys./szer./gł.:
198,5/90/41,5 cm

krzesło
BOLDEN(XKRS)
wys./szer./gł.:
95/45/53 cm

system modułowy
29 elementów

Podziwiaj subtelną grę detali. Oryginalnie profilowana listwa, bardzo szykowne, mleczne szkło
witryn oraz bogato zdobione uchwyty w kolorze
starego złota tworzą perfekcyjną całość, która
zadowoli nawet największych koneserów piękna.
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largo classic
Poczuj niezwykły urok kolonialnej stylistyki.

łóżko
LOZ 140
wys./szer./dł.:
42,5-70,5/147/206 cm

szafa SZF3D/21/16
wys./szer./gł.: 214/166,5/62 cm
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szafa SZF2D/20/10
wys./szer./gł.: 204/106,5/62 cm

regał zamknięty
REG1D/20/6
wys./szer./gł.:
204/61,5/38 cm

szafka nocna
SZN/5/3
wys./szer./gł.:
36/51/38 cm

łóżko
LOZ 160
wys./szer./dł.:
42,5-70,5/167/206 cm

materac i wkład w opcji

szafka wisząca SW/4/11
wys./szer./gł.: 40/106,5/30 cm

szafka wisząca SW/4/15
wys./szer./gł.: 40/151,5/30 cm

szafka REG2D
wys./szer./gł.: 96/106,5/38 cm

szafka REG3D
wys./szer./gł.: 96/151,5/38 cm
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lustro
LUS/11/8
wys./szer./gł.
80/106,5/4,5 cm

stolik okolicznościowy LAW
wys./szer./dł.: 55/70/110 cm

szafka rtv RTV2S/4/15
wys./szer./gł.: 42/151,5/56,5 cm

szafka REG4D
wys./szer./gł.: 114/106,5/38 cm

w opcji wkładane półki (2 szt. kpl)
szer./gł. 51/35

komoda KOM4S/11
wys./szer./gł.: 96/106,5/38 cm

komoda KOM4S/6
wys./szer./gł.:
96/61,5/38 cm

regał REG/20/6
wys./szer./gł.:
204/61,5/38 cm

witryna
REG1W/20/6
wys./szer./gł.:
204/61,5/38 cm

komoda REG2D1K3S
wys./szer./gł.: 114/156,5/38 cm

komoda
KOM5S/6
wys./szer./gł.:
114/61,5/38 cm

stół STO
wys./szer./dł.: 75/85,5/130-180 cm

krzesło PKRS
wys./szer./gł.:
93/44/49 cm

largo classic
witryna wisząca SW1W/4/11
wys./szer./gł.: 40/106,5/30 cm

witryna wisząca SW1W/4/15
wys./szer./gł.: 40/151,5/30 cm

wiśnia włoska

system modułowy
26 elementów

Esencją kolekcji są łagodnie profilowane linie frontów, które wytwornie prezentują się w otoczeniu
solidnej ramy i ręcznie frezowanych cokołów.
Całość dopełniają punktowe, mosiężne uchwyty
i ciepła kolorystyka włoskiej wiśni.
witryna REG2W
wys./szer./gł.: 96/106,5/38 cm
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witryna REG2W1D
wys./szer./gł.: 96/151,5/38 cm
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materac i wkład w opcji

szafka nocna
DKOM 1S
wys./szer./gł.:
57,5/50/38 cm

bawaria
Jak nuta z pięciolinią,
każdy element systemu
idealnie współgra ze sobą.

komoda DKOM 3S
wys./szer./gł.:
87/99,5/45,5 cm

łóżko DLOZ 160
wys./szer./dł.: 60-83/169/210 cm

biurko DBIU 175
wys./szer./dł.: 76,5/80/175 cm

szafa DSZF 4D1S
wys./szer./gł.: 220/206,5/63 cm

komoda DKOM 4S
wys./szer./gł.:
109,5/60/45,5 cm
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szafa DSZF 2D1S
wys./szer./gł.:
200/101,5/63 cm

szafka rtv DRTV 100
wys./szer./gł.:
61/99,5/56,5 cm
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lustro
DLUS 131
wys./szer./gł.:
87/131,5/7,5 cm

szafka DKOM 4D
wys./szer./gł.: 87/180/46 cm

witryna narożna
DNAD 1WN
(nadstawka na komodę narożną)
wys./szer./gł.:
113,5/49/49 cm

komoda narożna
DKOM 1DN
wys./szer./gł.:
87/54,5/54,5 cm

witryna wisząca
DNAD 3W/65
wys./szer./gł.:
65/136,5/42 cm

stolik okolicznościowy
DLAW 120
wys./szer./dł.: 54/68/120 cm

komoda DKOM 2D3S/185
wys./szer./gł.: 87/184,5/49,5 cm

360 cm

krzesło DKRS II
wys./szer./gł.:
94/46/55 cm

krzesło DKRS II P
wys./szer./gł.:
94/57/55 cm

witryna DNAD 2W
wys./szer./gł.: 113,5/91,5/38 cm

UWAGA!
Witryny posiadają szkło typu ornament Sahara.

fotel DFOT
wys./szer./gł.:
97-110/59/68 cm

fotel DFOT II
wys./szer./gł.:
94-107/58/66 cm

witryna DNAD 3W/113
wys./szer./gł.: 113,5/136,5/42 cm

stół DSTO 150
wys./szer./dł.: 78/90/160-200 cm

bawaria
orzech włoski
fronty w kolorze orzecha włoskiego,
korpusy w kolorze kasztanu

stół BAWARIA MAX
wys./szer./dł.: 78/100/160-360 cm

system modułowy
31 elementów

Ponadczasowe piękno drewna i forniru pozwoli wprowadzić do wnętrza atmosferę dawnych epok. Wzrok
przyciągną głębokie rzeźbienia, patynowany mosiądz
uchwytów oraz kuliste kształty nóżek. Swobodę aranżacji zyskasz dzięki wielu zróżnicowanym modułom.
regał DREG 60 O
wys./szer./gł.:
200/62/40 cm
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regał DREG 100 O
wys./szer./gł.:
200/101,5/40 cm

www.brw.com.pl

witryna DWIT 1DL
wys./szer./gł.:
200/62/40 cm

witryna DWIT 1DP
wys./szer./gł.:
200/62/40 cm

witryna DWIT 2D1S
wys./szer./gł.:
200/101,5/40 cm

witryna DWIT 3D2S
wys./szer./gł.: 200/156,5/44 cm

szafka DKOM 2D
wys./szer./gł.: 87/89,5/45,5 cm

komoda DKOM 2D3S/135
wys./szer./gł.: 87/134,5/49,5 cm
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orland
Kolekcja zachwyca wyrafinowaną formą,
niezwykłą precyzją wykonania
i wykorzystaniem materiałów o najwyższych
walorach wizualnych i użytkowych
– naturalnego drewna i forniru.

Po rozłożeniu
stół osiąga długość
nawet do 360 cm.

krzesło ORLAND
wys./szer./gł.:
94/44/53 cm

stół STO 4W
wys./szer./dł.:
78/110/160-360 cm

stół STO 2W
wys./szer./dł.:
76/100/140-230 cm

toaletka TOL2S
wys./szer./gł.:
77/108/59,5 cm

komoda KOM4S/120
wys./szer./gł.:
90,5/125,5/51 cm

komoda
KOM6S/60
wys./szer./gł.:
132,5/65,5/51 cm

materac i wkład w opcji

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 40-78/170,5/208 cm
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szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
45,5/48,5/40 cm

szafa SZF3D1S/140
wys./szer./gł.:
215,5/156/61,5 cm
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regał REG1S/90
wys./szer./gł.:
213,5/90-96/39,5 cm

witryna NAD2W/150
wys./szer./gł.: 98/155/36,5 cm

regał REG1S/60
wys./szer./gł.:
213,5/60-66/39,5 cm

witryna REG2W2S/90
wys./szer./gł.:
188,5/96/42,5 cm

witryna REG1W1S/60
wys./szer./gł.:
188,5/66/42,5 cm

szafa SZF2D1S/90
wys./szer./gł.:
188,5/96/61,5 cm

orland
czereśnia orland

lustro LUS
wys./szer./gł.: 85/140/6 cm

dąb bielony

system modułowy
23 elementy

dąb mokka

Zwolennicy klasyki z pewnością docenią piękno stylizowanych detali – subtelnie profilowanych nóżek, dekoracyjnych uchwytów i oryginalnie wykończonych blatów.
Łam schematy, masz tyle możliwości!

komoda KOM2D4S/150
wys./szer./gł.: 90,5/155,5/51 cm
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komoda KOM8S/140
wys./szer./gł.: 90,5/140,5/51 cm

szafka rtv RTV1S/140
wys./szer./gł.: 48,5/140,5/57 cm

szafka rtv RTV2S/90
wys./szer./gł.:
70/95,5/57 cm

stolik okolicznościowy
LAW/100
wys./szer./dł.:
52,5/60/105 cm
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* oświetlenie
LED w opcji

stół MAROCCO
wys./szer./dł.: 77/87/132-182 cm

krzesło MAROCCO
wys./szer./gł.:
93/44/49 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 109,5/101/43 cm

szafka KOM3D
wys./szer./gł.: 91,5/146/43 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
109,5/56/43 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 209,5/161/55,5 cm

półka POL/146
wys./szer./gł.: 3,5/146/25 cm
szafka wisząca SFW/146
wys./szer./gł.: 35/146/27 cm

lustro LUS
wys./szer./gł.: 78/101/2,5 cm

materac i wkład w opcji

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
199,5/101/55,5 cm

półka POL/100
wys./szer./gł.:
3,5/101/25 cm

regał zamknięty
REG1 D
wys./szer./gł.:
199,5/56/43 cm

witryna REG1W
wys./szer./gł.:
199,5/56/43 cm

marocco
wenge/dąb wenge mahoń

regał REG/56
wys./szer./gł.:
199,5/56/41,5 cm

system modułowy
17 elementów

Marocco zachwyca nie tylko formą, ale też pięknem
dębowej faktury i głębokim mahoniowym odcieniem.
To doskonała propozycja dla wielbicieli klasycznych
kanonów piękna, jak również orientalnego klimatu.
szafka rtv RTV2S/146
wys./szer./gł.: 37,5/146/55,5 cm
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komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 91,5/101/43 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 46,5-76,5/165/206,5 cm

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/56/43 cm
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półka POL/90
wys./szer./gł.: 4/93,5/25 cm

materac i wkład w opcji

półka POL/130
wys./szer./gł.: 4/134/25 cm
szafka wisząca SFW/100
wys./szer./gł.: 39/103/33 cm

lustro LUS/100
wys./szer./gł.: 70/101,5/5,5 cm

stół STO 8/14
wys./szer./dł.: 76,5/90/140-180 cm
komoda KOM4S/100
wys./szer./gł.: 89/103/42,5 cm

komoda KOM6S
wys./szer./gł.:
118,5/73/42,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 89/142,5/42,5 cm

krzesło ALEVIL
wys./szer./gł.:
95/45/51 cm

stolik okolicznościowy LAW/100
wys./szer./dł.: 55,5/63/108 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43-83,5/180,5/208,5 cm

szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.: 50/103/59,5 cm

alevil
czereśnia medi

szafka nocna
KOM1S/50
wys./szer./gł.:
48/58/42,5 cm

system modułowy
18 elementów

Alevil to manifestacja piękna klasyki. Profilowane fronty
o łagodnej linii są subtelne i bardzo kobiece. Uzupełniają je delikatne ornamenty, zdobione uchwyty w kolorze
złota oraz naturalne piękno forniru.
regał REG/90
wys./szer./gł.: 201,5/93/36 cm
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witryna REG1W2D2S
wys./szer./gł.: 201,5/132,5/42,5 cm

witryna REG1W1D1S
wys./szer./gł.:
201,5/58/42,5 cm
(tylko wersja prawa)

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
201,5/103/59,5 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 201,5/162,5/59,5 cm
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kaspian classic
wiśnia primavera jasna

kolekcja klasyczna
16 elementów

Kluczem do klasycznego wnętrza są proporcje. W tej kolekcji prostota i minimalizm wzbogacone zostały o delikatne uchwyty w kolorze starego złota. Doskonała równowaga i subtelna gra detali rozkocha w sobie miłośników
kolonialnej stylistyki.

stolik okolicznościowy LAW/110
wys./szer./dł.: 48,5/58/110 cm

krzesło
KASPIAN CLASSIC
wys./szer./gł.:
98/47/53 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/90/55,5 cm

stół STO/150
wys./szer./dł.: 77/90/150-190 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 89,5/151/40,5 cm

*oświetlenie
w opcji

szafa SZF3D2S
wys./szer./gł.: 208,5/154/55,5 cm

witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 40/151/30,5 cm

materac i wkład w opcji

szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 109/102/40,5 cm
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komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 89,5/90/40,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
109/56/40,5 cm

biurko BIU/120
wys./szer./dł.: 77/65/120 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 40,5/151/48,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 36-70,5/168/207,5 cm

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
40,5/51/40,5 cm

witryna lewa
REG1W2S
wys./szer./gł.:
200,5/56/40,5 cm
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materac i wkład w opcji

witryna narożna
NADN1W
wys./szer./gł.:
107/58/58 cm

lustro LUS/90
wys./szer./gł.:
76/99/6,5 cm

stół STO/145
wys./szer./dł.: 77/85/145-185 cm

komoda narożna
KOMN1D1S
wys./szer./gł.:
90,5/59/59 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
90,5/94/44 cm

witryna REG1W1S
wys./szer./gł.:
197,5/69,5/44 cm

witryna REG2W1S
wys./szer./gł.:
197,5/99,5/44 cm

regał zamknięty
REG1D1S
wys./szer./gł.:
197,5/69,5/44 cm

szafa SZF2D1S
wys./szer./gł.:
197,5/99,5/61 cm

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 217/159,5/61 cm

krzesło

KENTAKI (NKRS)
wys./szer./gł.:
95/44/57 cm

stolik okolicznościowy

LAW/120
wys./szer./dł.: 51/60/120 cm

szafka rtv RTV2S

wys./szer./gł.: 47/124/53,5 cm

wys./szer./gł.: 90,5/94/44 cm
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komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
109,5/64/44 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 90,5/154/44 cm

wys./szer./dł.: 54,5-81/169/208 cm

kentaki
wiśnia primavera

szafka KOM2D

łóżko LOZ 160

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
47/54/41 cm

system modułowy
18 elementów

Marzysz o wnętrzu przepełnionym atmosferą
eleganckich salonów z minionych epok? Wybierz
kolekcję Kentaki - meble, które zachwycą wszystkich
miłośników tradycyjnych form. Wyraziste, frezowane zdobienia, charakterystyczne zwieńczenia oraz
dekoracyjne uchwyty to cechy, które zabiorą Cię
w podróż do dawnych rezydencji.
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stół NSTO
wys./szer./dł.: 76,5/85/145-180 cm

krzesło NKRS
wys./szer./gł.:
95/44/57 cm

stolik okolicznościowy NLAW
wys./szer./dł.: 50,5/60/120 cm

szafka rtv NRTV 1S
wys./szer./gł.:
56/103/55 cm

lustro
NLUS 125
wys./szer./gł.:
87,5/132/6 cm

materac i wkład w opcji

komoda NKOM 2W3S1B
wys./szer./gł.: 128,5/153/44,5 cm

witryna narożna
NNAD 1WN
wys./szer./gł.:
115/51,5/51,5 cm

komoda NKOM 4D2S
wys./szer./gł.: 86,5/173/44,5 cm

komoda NKOM 3S
wys./szer./gł.:
86,5/103/44,5 cm

szafka nocna
NKOM 1SO
wys./szer./gł.:
51/58,5/37 cm

łóżko NLOZ 160
wys./szer./dł.: 56-79/169/209 cm

biurko NBIU 170
wys./szer./dł.: 77,5/75/170 cm

komoda NKOM 3D1S
wys./szer./gł.: 86,5/133/44,5 cm

wieszak
NWIE 70
wys./szer./gł.:
159/71/3 cm

komoda NKOM 1S
wys./szer./gł.:
42/73,5/37 cm

witryna NNAD 2W
wys./szer./gł.:
115/97,5/36,5 cm

lustro
NLUS 46
wys./szer./gł.:
107,5/53/6 cm

komoda
NKOM 1D1S
wys./szer./gł.:
86,5/53,5/37 cm

stylius
czereśnia antyczna

komoda narożna
NKOM 1D1SN
wys./szer./gł.:
86,5/57,5/57,5 cm
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komoda NKOM 2D2S
wys./szer./gł.:
86,5/93/44,5 cm
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witryna NWIT 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/39 cm

regał
NREG 60 O
wys./szer./gł.:
201,5/62,5/39 cm

regał NREG 100 O
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/39 cm

komoda NKOM 5S
wys./szer./gł.:
128,5/58,5/44,5 cm

szafa NSZF 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/61,5 cm

szafa NSZF 4D1S
wys./szer./gł.: 221/197/61,5 cm

system modułowy
26 elementów

Stylius to kwintesencja klasyki. Meble wyróżnia bogactwo formy w postaci precyzyjnie rzeźbionych elementów
i stylizowanych nóżek. 26 elementów kolekcji pozwala
na tworzenie swobodnych kompozycji salonu, gabinetu,
sypialni, jadalni, a nawet przedpokoju.
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*w opcji
zwieńczenie brył

*w opcji
zwieńczenie brył

*w opcji
zwieńczenie brył

*w opcji
zwieńczenie brył

*w opcji
zwieńczenie brył

witryna wisząca SFW2D/120
wys./szer./gł.:
55,5-61/120-127,5/35-38,5 cm

*w opcji
zwieńczenie brył

szafka rtv RTV2S/120
wys./szer./gł.: 50,5/120/56,5 cm

biurko BIU/140
wys./szer./dł.: 75,5/70/140 cm

komoda KOM2D2S/120
wys./szer./gł.: 82/120/41,5 cm

regał REG/120
wys./szer./gł.:
194,5-200/120-127,5/35-39 cm

regał REG/60
wys./szer./gł.:
194,5-200/60-67,5/35-39 cm

witryna REG1W1S/60
wys./szer./gł.:
194,5-200/60-67,5/41,5-45 cm

bigger

półka POL/120
wys./szer./gł.: 3,5/120/20 cm

materac i wkład w opcji

regał zamknięty
REG1D1S/60
wys./szer./gł.:
194,5-200/60-67,5/41,5-45 cm

calvados

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 56,5-78/170/204,5 cm
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szafka nocna
KOM2S/50
wys./szer./gł.:
43/50/40 cm

stolik okolicznościowy LAW 130
wys./szer./dł.: 52,5/60/130 cm

szafka KOM2D/120
wys./szer./gł.: 119/120/41,5 cm

komoda KOM4S/60
wys./szer./gł.:
82/60/41,5 cm

szafka KOM1D/60 L/P
wys./szer./gł.:
119/60/41,5 cm

komoda KOM5S/60
wys./szer./gł.:
119/60/41,5 cm

szafa SZF2D1S/90
wys./szer./gł.:
194,5-200/90-97,5/57-60,5 cm

system modułowy
18 elementów

Ta kolekcja jest jak podróż w czasie, łączy
styl kolonialny z ponadczasowymi elementami klasyki i nowoczesną formą. Przypadnie Ci
do gustu, jeśli cenisz piękno i dbasz o funkcjonalne rozwiązania.
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lustro

LUS 125
wys./szer./gł.:
87,5/132/6 cm

materac i wkład w opcji

łóżko LOZ 160
wys./szer./dł.: 56-79/169/209 cm

szafa SZF 4D1S
wys./szer./gł.: 221/197/61,5 cm

szafa SZF 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/61,5 cm

lustro

witryna WIT 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/39 cm

witryna WIT 1D L/P
wys./szer./gł.:
201,5/67,5/39 cm

komoda KOM 4D2S
wys./szer./gł.: 86,5/173/44,5 cm

wieszak

LUS 46
wys./szer./gł.:
107,5/53/6 cm

witryna narożna

WIE 70
wys./szer./gł.:
159/71/3 cm

NAD 1WN
wys./szer./gł.:
115/51,5/51,5 cm

stół STO
wys./szer./dł.: 76,5/85/145-180 cm

witryna

NAD 2W
wys./szer./gł.:
115/97,5/36,5 cm

krzesło NKRS
wys./szer./gł.:
95/44/57 cm

stolik okolicznościowy LAW
wys./szer./dł.: 50,5/60/120 cm

ontario
klon ontario

szafka nocna
KOM 1SO
wys./szer./gł.:
51/58,5/37 cm
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komoda KOM 5S
wys./szer./gł.:
128,5/58,5/44,5 cm
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komoda KOM 3S
wys./szer./gł.:
86,5/103/44,5 cm

komoda 3D1S
wys./szer./gł.: 86,5/133/44,5 cm

komoda KOM 1S
wys./szer./gł.:
42/73,5/37 cm

komoda KOM1D1S
wys./szer./gł.:
86,5/53,5/37 cm

komoda narożna
KOM1D1SN
wys./szer./gł.:
86,5/57,5/57,5 cm

komoda KOM 2D2S
wys./szer./gł.: 86,5/93/44,5 cm

szafka rtv RTV 1S

wys./szer./gł.: 56/103/55 cm

system modułowy
23 elementy

Ontario to meble, które powstały z zamiłowania do tradycji. Odnajdziesz w nich wszystko, co stanowi esencję stylu klasycznego
– dyskretne, podkreślone patyną frezy, mosiężne uchwyty, stylizowane nóżki i starannie
rzeźbione zwieńczenia.
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regał
(nadstawka)
wys./szer./gł.:
194/90/35,5 cm

regał zamknięty
wys./szer./gł.:
235,5/60/35,5 cm

szafa
wys./szer./gł.:
235,5/90/52 cm

witryna
(nadstawka)
wys./szer./gł.:
194/60/35,5 cm

szafa narożna
wys./szer./gł.:
235,5/90/33-90 cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.:
41,5/90/52 cm

regał (regał narożny)
wys./szer./gł.:
235,5/35,5/33 cm

regał (ukośny)
wys./szer./gł.:
235,5/50/35,5-52 cm

regał zamknięty
(nadstawka)
wys./szer./gł.:
194/90/35,5 cm

witryna
(nadstawka rtv)
wys./szer./gł.:
194/90/35,5 cm

witryna wysoka
wys./szer./gł.:
235,5/60/35,5 cm

regał
(nadstawka)
wys./szer./gł.:
194/90/35,5 cm

borys
olcha

system modułowy
18 elementów

Nieważne, ile metrów mamy do zagospodarowania – meble Borys pomogą maksymalnie wykorzystać potencjał
każdego wnętrza. Wysoka, prosta zabudowa z głębokimi
komodami i półkami i pojemne moduły to wszystko czego
potrzebujesz, by mieszkało się jeszcze wygodniej.
komoda
(podstawka 60)
wys./szer./gł.:
41,5/60/52 cm
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komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.:
41,5/90/52 cm

komoda (komoda 90)
wys./szer./gł.:
74,5/90/52 cm

komoda 60
wys./szer./gł.:
74,5/60/52 cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.:
41,5/90/52 cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.:
41,5/90/52 cm
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szafka wisząca
JPOL 120
wys./szer./gł.:
38,5/120/27 cm

biurko JBIU 2S
wys./szer./dł.: 78/65/120 cm

biurko JBIU 2D2S
wys./szer./dł.: 78/65/140 cm

komoda JKOM 2D4S
wys./szer./gł.: 87/130/49,5 cm

szafka JKOM 2D
wys./szer./gł.:
87/80/40 cm

komoda JKOM 4S_80
wys./szer./gł.:
87/80/40 cm

indiana
Kolekcja, która rośnie
wraz z dzieckiem.
stolik okolicznościowy
JLAW120
wys./szer./dł.: 55/60/120 cm
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krzesło JKRS
wys./szer./gł.:
90/44/49 cm

komoda JKOM6S
wys./szer./gł.:
126,5/50/40 cm
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wieszak
JWIE 60
wys./szer./gł.:
140/59/3,5 cm

lustro
JLUS 50
wys./szer./gł.:
100/50/2,5 cm

materac ze stelażem
bonell lub pianka

materac
szer./dł.:
90/199 cm

szafka JKOM 1K
wys./szer./gł.:
47,5/60/40 cm

komoda
JKOM 4S_50
wys./szer./gł.:
87/50/40 cm

szafka rtv JRTV 1S
wys./szer./gł.:
47,5/80/52 cm

kufer JKUF 120
wys./szer./gł.: 47,5/120/49 cm

łóżko JLOZ 90
wys./szer./dł.: 45-65/93/205,5 cm

witryna
JWIT 1D
wys./szer./gł.:
195,5/50/40 cm

regał
JREG 1SO_80
wys./szer./gł.:
195,5/80/40 cm

regał
JREG 1SO_50
wys./szer./gł.:
195,5/50/40 cm

regał
JREG 4SO_50
wys./szer./gł.:
195,5/50/40 cm

regał JREG 2DO
wys./szer./gł.:
195,5/80/40 cm

dąb sutter
sosna antyczna
sosna canyon

szafka nocna
JKOM 1S
wys./szer./gł.:
40,5/50/40 cm
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łóżko JLOZ 80/160
wys./szer./dł.: 60,5/79-154/202,5 cm

szafa JSZF 3D2S
wys./szer./gł.: 195,5/150/57 cm

(dodatkowe półki
do szafy za dodatkową opłatą)

indiana
materac z ramą - rozkładany + 2 zagłówki
dł./szer. 195/75-150cm
wysuwana szuflada, pojemnik na pościel

180

szafa JSZF 2D2S
wys./szer./gł.:
195,5/80/57 cm

system młodzieżowy
25 elementów

NOWY KOLOR

Liczne moduły pozwolą urządzić pokój kilkulatka
i dorastającego nastolatka. Oryginalną stylistykę mebli podkreślają ciekawe uchwyty i charakterystyczne
okucia w kolorze azteckiego złota.

*poduszki oraz zagłówki do łóżka dostępne w opcji.
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strzałka

system młodzieżowy
15 elementów

dąb jasny belluno/beż szampański
uni zielony groszek (uchwyty, półki)

Meble w pokoju dziecka wcale nie muszą być nudne. Zabawna i lekka forma kolekcji Strzałka zyskuje przyjazny dzieciom
design dzięki ciekawej formie uchwytów i energetycznym akcentom
w modnym, limonkowym kolorze.

szafka wisząca
SFW1D/5/6
wys./szer./gł.:
45/60/29,5 cm

półka P/2/10
wys./szer./gł.: 19/95/21 cm

biurko BIU1D1S/8/12
wys./szer./dł.: 76,5/54/120 cm

regał REG/20/8 P
wys./szer./gł.:
200/75/38 cm

szafa SZF2D/20/10
wys./szer./gł.:
198/95/52 cm
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szafka nocna
KOM2S/5/5
wys./szer./gł.:
49,5/50/39 cm

półka P/2/6
wys./szer./gł.:
19/60/21 cm

komoda
KOM1D2S/11/6
wys./szer./gł.:
111/60/39 cm

regał REG/20/8 L
wys./szer./gł.:
200/75/38 cm

regał REG3D/20/10
wys./szer./gł.: 198/95/39 cm

szafa
SZF1D/20/6
wys./szer./gł.:
198/60/52 cm

regał REG2D/11/10
wys./szer./gł.:
111/95/39 cm

szafa narożna SZFN1D/20/8
wys./szer./gł.: 198/79/79 cm

praktyczna
szuflada pod
łóżkiem
praktyczna
szuflada pod
łóżkiem

łóżko LOZ1S/90 (cena bez materaca)
wys./szer./dł.: 89/95/213 cm

łóżko piętrowe LOZ1S/90/P
(cena bez wkładu i materaca)
wys./szer./dł.: 159/97/184 cm
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caps

system młodzieżowy
17 elementów

dąb jasny belluno
Listwa ozdobna:
różowy,

UNI niebieski,

szary

Proste kształty, niebanalne rozwiązania i kolorowe akcenty
– tak niewiele wystarczy, by stworzyć wnętrze przyjazne najmłodszym domownikom. Wygodne i funkcjonalne moduły
pozwolą urządzić wnętrze tak, by dziecko swobodnie mogło
się w nim bawić, uczyć i odpoczywać.

ława LAW/60
wys./szer./gł.:
50,5/62/62 cm

6.

szafka nocna KOM2S
wys./szer./gł.:
50/50/41 cm

komoda KOM4S/80
wys./szer./gł.: 88/80/41 cm

kufer KUF
wys./szer./gł.: 50,5/95/52,5 cm

szafka wisząca SFW1D/120
wys./szer./gł.: 40/120/28,5 cm

półka wisząca POL/120
wys./szer./gł.: 16/120/25,5 cm

biurko BIU/120
wys./szer./dł.: 76,5/60/120 cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.: 88/80/41 cm

szuflada na rolkach SZU
wys./szer./dł.: 19,5/71,5/199 cm

komoda
KOM4S/50
wys./szer./gł.:
88/50/41 cm
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regał zamknięty
REG1D2S
wys./szer./gł.:
198,5/50/41 cm

regał reg1d/80
wys./szer./gł.:
198,5x80x41 cm

regał REG2S/80
wys./szer./gł.:
198,5/80/41 cm

szafa narożna SZFN2D
wys./szer./gł.: 198,5/82/82,5 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
198,5/80/53 cm

Łóżko na rolkach loz/85d (bez wkładu z materacem)
wys./szer./dł.: 21/95,5/199 cm
Łóżko loz/90 (bez wkładu i materaca)
wys./szer.dł.: 41,5-70,5/95/205,5 cm
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graphic
Szukasz mebli dla nastolatka,
które szybko mu się nie znudzą?
Postaw na kolekcję Graphic.

szafka wisząca
SFW1DL
wys./szer./gł.:
38/57/28 cm

półka
POL/86
wys./szer./gł.:
16/85,5/20 cm

szafka wisząca
SFW1DP
wys./szer./gł.:
38/57/28 cm

materac i wkład w opcji

komoda KOM5SL
wys./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm

szafka KOM1DL
wys./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm

komoda KOM5SP
wys./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm

szafka KOM1DP
wys./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm
nadstawka NAD1D
wys./szer./gł.
38/57/38,5cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
91,5/85,5/38,5 cm
nadstawka NAD2D
wys./szer./gł.
38/85,5/38,5cm

biurko BIU2S
wys./szer./dł.:
76,5/59/90 cm
nadstawka NAD2D/SZF
wys./szer./gł.
38/85,5/58,5cm

nadstawka NAD1D/SZFN
wys./szer./gł.
38/78/78,5cm

biurko BIU1D1SL
wys./szer./dł.: 76/66,5/143 cm

szafka wisząca
SFW2D_86_38
wys./szer./gł.:
38/85,5/28 cm

zestaw naklejek na meble młodzieżowe w opcji:
naklejki 1:

naklejki 2:

STRIPS

HAU

szafka wisząca
SFW2D_86_75
wys./szer./gł.:
74,5/85,5/28 cm

szuflada SZU
wys./szer./dł.:
17/71/168,5 cm

łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
40-75,5/211/95,5 cm

graphic
szary wolfram/biały połysk

+

szary wolfram/szary wolfram +

szafka nocna
KOM2SL
wys./szer./gł.:
39,5/52/38,5 cm

szafka nocna
KOM2SP
wys./szer./gł.:
39,5/52/38,5 cm

system modułowy
29 elementów

Uniwersalne zestawienie bieli z grafitową szarością
zawsze pozostanie na topie. Dodatkowo postanowiliśmy ożywić system akcentami w energetycznym
pomarańczowym kolorze i serią komiksowych naklejek.
UWAGA!
regał
REG/57L
wys./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm
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regał
REG/57P
wys./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm
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regał REG/86
wys./szer./gł.:
191,5/85,5/38,5
cm

regał zamknięty
REG1D2SL
wys./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm

regał zamknięty
REG1D2SP
wys./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm

regał zamknięty
REG2D
wys./szer./gł.:
191,5/85,5/38,5 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
191,5/85,5/58,5 cm

szafa narożna SZFN1D
wys./szer./gł.:
191,5/78/78,5 cm

modele dostępne tylko w zestawieniach kolorystycznych
prezentowanych na zdjęciach
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łóżko piętrowe
LOZ/80/PIETRO/L
wys./szer./dł.
180/90/190 cm

Materace w opcji.
Możliwy zakup bez łóżka dolnego.

zestaw
ZES3D2S
wys./szer./dł.
178/87/241 cm

łóżko
LOZ/80/PIETRO/DOL
Dostępne wyłącznie w komplecie
z LOZ/80/PIETRO/L

szafka wisząca
SFW/82
wys./szer./gł.
37,5/82/24cm

hihot

półka POL/82
wys./szer./gł.: 17/82/24cm

nakładka tapicerowana
na wezgłowie w opcji

dąb jasny Belluno/zielony Uni „groszek”

materac i wkład w opcji

szafa

SZF2D1S
wys./szer./gł.:
196/82/54,5 cm
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regał zamknięty

REG1D1S
wys./szer./gł.:
196/52,5/40,5 cm
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regał

REG1S
wys./szer./gł.:
196/52,5/40,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
98,5/82/40,5 cm

komoda

KOM1D1S
wys./szer./gł.:
98,5/52,5/40,5 cm

komoda

KOM2D1S
wys./szer./gł.:
98,5/82/40,5 cm

komoda

KOM2D1S/120
wys./szer./gł.:
118/82/40,5 cm

biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 80/111/51 cm
* w opcji półka
na klawiaturę

łóżko

LOZ/90
wys./szer./dł.:
43,5-76,5/101/207,5 cm

szuflada SZU
wys./szer./dł.
17/69,5/197cm

dąb jasny Belluno/font różowy

system młodzieżowy
14 elementów

Przekonaj się, że kolory to najlepsi przyjaciele Twojego
dziecka! Intensywna zieleń i róż poruszają wyobraźnię,
kreatywność i zachęcają do zabawy. Prosta forma mebli zyskuje na funkcjonalności dzięki pojemnym szufladom i sznurkowym, fantazyjnym uchwytom.
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łóżko piętrowe
LOZ/80/PIETRO/L
wys./szer./dł.:
180/90/190 cm

Materace w opcji.
Możliwy zakup bez łóżka dolnego.
Materace
w komplecie.

zestaw ZES3D2S
wys./szer./dł.: 178/87/241 cm
łóżko
LOZ/80/PIETRO/DOL
Dostępne wyłącznie w komplecie
z LOZ/80/PIETRO/L

szafka wisząca
SFW/82
wys./szer./gł.:
37,5/82/24 cm

rupi

półka POL/82
wys./szer./gł.:
17/82/24 cm

materac i wkład w opcji

dąb jasny belluno +
/szary uni grau

orange
filigrane

system młodzieżowy
14 elementów

*półka pod klawiaturę
w opcji

szafa SZF2D1S

wys./szer./gł.:
196/82/54,5 cm
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regał zamknięy

REG1D1S
wys./szer./gł.:
196/52,5/40,5 cm
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regał REG1S

wys./szer./gł.:
196/52,5/40,5 cm

komoda

KOM2D1S/120
wys./szer./gł.:
118,5/82/40,5 cm

komoda

KOM1D1S
wys./szer./gł.:
98,5/52,5/40,5 cm

komoda KOM4S

wys./szer./gł.:
98,5/82/40,5 cm

komoda

KOM2D1S
wys./szer./gł.:
98,5/82/40,5 cm

biurko BIU1D1S

wys./szer./dł.: 80/51/111 cm

łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł.:
43,5-76,5/101/207,5 cm

szuflada
SZU
wys./szer./dł.:
17/69,5/197 cm

Z myślą o wymagających, najmłodszych członkach rodziny stworzyliśmy kolekcję, która w doskonały sposób
łączy młodzieżowy design z dużą funkcjonalnością.
Zróżnicowane, niezależne od siebie moduły pozwolą stworzyć wnętrze idealnie dostosowane do potrzeb
Twojego dziecka.
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Baw się kolorem i zmieniaj
stylistykę wnętrza tak często
jak masz na to ochotę!

* szafki posiadają możliwość montażu z listwą w kolorze
zielony filigrane lub orange filigrane z wyjątkiem szafek:
półki POL/120, łóżka LOZ/90, szuflady do łóżka SZU.

półka POL/120
wys./szer./gł.: 2,5/120/25 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.: 195/80/56 cm

szafka wisząca SFW/120
wys./szer./gł.:
42,5/120/20,5 cm

regał REG4D1S
wys./szer./gł.:
195/80/35,5 cm

regał REG2S/50
wys./szer./gł.:
195/50/35,5 cm

materac i wkład w opcji

półka SFW/80
wys./szer./gł.:
20/80/20 cm

komoda KOM4S/80
wys./szer./gł.:
89,5/80/35,5 cm

komoda
KOM4S/50
wys./szer./gł.:
89,5/50/35,5 cm

komoda KOM2D1S
wys./szer./gł.:
89,5/80/35,5 cm

numlock
dąb jasny belluno +

lub

biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 77/51/120 cm

system młodzieżowy
13 elementów

Zabawna, lekka forma mebli Numlock zachwyci kreatywnych. Zmieniaj wnętrze za pomocą sprytnego
rozwiązania w postaci dwustronnej listwy w kolorze
soczystej zieleni lub energetycznej pomarańczy.
łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.: 41,5-70,5/95/205,5 cm
(z pojemnikiem na pościel)
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szuflada SZU
wys./szer./dł.:
17,5/155/69,5 cm

szafka nocna
KOM2S
wys./szer./gł.:
50,5/50/35,5 cm
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indi

szafka wisząca
wys./szer./gł.:
38,5/120/27cm

buk tatra
w opcji materac
ze stelażem
bonell lub pianka

szafa
wys./szer./gł.:
201/80/57 cm
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regał
wys./szer./gł.:
201/80/40 cm

regał
REG2S_20_5
wys./szer./gł.:
201/50/40 cm

biurko
wys./szer./dł.: 78/65/120cm

komoda
KOM4S_8_8
wys./szer./gł.:
81,5/80/40cm

komoda
KOM2D2S_8_8
wys./szer./gł.:
81,5/80/40cm

komoda
KOM4S_8_5
wys./szer./gł.:
81,5/50/40cm

łóżko LOZ_90
wys./szer./dł.:
55/95/205cm

dąb wenge brąz

system młodzieżowy
9 elementów

dąb wenge brąz/chorona sucupria

Nawet małe wnętrza kryją w sobie duży potencjał.
Modny i funkcjonalny pokój młodzieżowy urządzisz
z kolekcją Indi. Sprytne moduły pozwolą maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, a Twoje dziecko
zyska odrobinę niezależności we własnych czterech
kątach.
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półka POL/10/2

wys./szer./gł.: 20/100/24 cm

szafka wisząca
SFW1K/7/4

szafka wisząca SFW1K/10/4

półka POL/7/2
wys./szer./gł.:
20/70/24 cm

materac i wkład w opcji

wys./szer./gł.: 36/100/32,5 cm

wys./szer./gł.:
36/70/32,5 cm

lustro LUS/7/5
wys./szer./gł.:
70/50/2 cm

szafka rtv RTV1S/10/5

wys./szer./gł.: 48/100/58 cm

komoda mobilna
KTN2S/5/6

biurko BIU4S/120

wys./szer./dł.: 75,5/70/120 cm

wys./szer./gł.:
56/50/47 cm

szafka
SFK1D/5/8 L/P
wys./szer./gł.:
84/50/39 cm

komoda KOM4S/7/8
wys./szer./gł.:
84/70/39 cm

komoda
KOM6S/5/12
wys./szer./gł.:
120/50/39 cm

szafka
SF1D/5/12 L/P
wys./szer./gł.:
120/50/39 cm

komoda
KOM6S/7/12
wys./szer./gł.:
120/70/39 cm

zestaw naklejek
na meble
młodzieżowe
w opcji:
kwiatki:

witryna
REG/5/19

wys./szer./gł.:
190,5/50/31 cm
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ringo
morioka/biały połysk
morioka

D21-KWIATKI-BK-1-INN01
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łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
35,5-66,5/95/204 cm

regał
REG/7/19

wys./szer./gł.:
190,5/70/31 cm

szafa SZF2D2S/8/19
wys./szer./gł.:
190,5/80/58 cm

regał REG1D/5/19
wys./szer./gł.:
190,5/50/39 cm

szafa SZF3D/15/21

wys./szer./gł.: 206,5/150/60 cm

szafka wisząca
SFW1K/5/4
wys./szer./gł.:
36/50/32,5 cm

szafka nocna
KOM2S/5/4
wys./szer./gł.:
42,5/50/39 cm

komoda
KOM4S/5/8
wys./szer./gł.:
84/50/39 cm

system młodzieżowy
23 elementy

Meble przypadną do gustu nastolatkom, którzy nie boją
się odważnych rozwiązań. Okrągłe uchwyty oraz chromowane nóżki przyciągają wzrok i podkreślają modernistyczną stylistykę systemu. Dziewczynki z pewnością
docenią zestaw kwiecistych naklejek na fronty dostępnych w opcji.
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regał
REG1S/68/197
wys./szer./gł.:
197,5/68/35,5 cm

regał zamknięty
SZF2D1S/68/197
wys./szer./gł.:
197,5/68/35,5 cm

regał REG2S/124/197
wys./szer./gł.:
197,5/124/35,5 cm

witryna REG1D2S1W
wys./szer./gł.:
192/95/40 cm

regał REG2S/124/98
wys./szer./gł.: 98/124/35,5 cm

komoda KOM3D3S/103
wys./szer./gł.: 103,5/136,5/40 cm

komoda KOM3D3S/88
wys./szer./gł.: 88/136,5/40 cm

komoda KOM2D4S/88
wys./szer./gł.: 88/155/40 cm

lusto LUS95
wys./szer./gł.:
77/95/2 cm

szafka rtv RTV1D2S
wys./szer./dł.: 51/155/45 cm

bigi
dąb sonoma/biały połysk

szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gł.: 104/95/36 cm
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szafa SZF2D68
wys./szer./gł.:
198/68/36 cm

wieszak WIE/50
wys./szer./gł.:
198/50/35 cm

szafka na buty SBUT2D2S
wys./szer./gł.:
103,5/95/37 cm

komoda KOM2D2S/88
wys./szer./gł.: 88/95/40 cm

szafka KOM2D/88
wys./szer./gł.: 88/95/40 cm

komoda KOM2D2S/103
wys./szer./gł.:
103,5/95/40 cm

biurko BIU1D4S
wys./szer./dł.: 76/70/162 cm

system młodzieżowy
18 elementów

Kiedy miejsca jest jak na lekarstwo, kluczową rolę
odgrywa maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Nowoczesne, uniwersalne i w pełni funkcjonalne moduły Bigi wykorzystają każdy kąt i zakamarek,
żeby mieszkało Ci się jeszcze wygodniej.
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materac i wkład
w opcji

łóżko LOZ_90_180
wys./szer./dł.: 58-68/95-187/207 cm

materac i wkład
w opcji

łóżko LOZ3S_90
wys./szer./dł.: 58-68/95/203 cm

simply
buk tatra/biały mat
łącznik LACZ_1_6
wys./szer./gł.:
1,5/60/60 cm

system młodzieżowy
13 elementów

Przyjrzyj się detalom, pomyśl o najlepszych rozwiązaniach i odkryj idealną konfigurację. Simply to doskonała
propozycja dla kameralnego pokoju młodzieżowego.
Głęboka szafa narożna, regały, komody, biurka i komfortowe łóżka – czy jest coś, o czym zapomnieliśmy?
komoda
KTN1D1S_7_4
wys./szer./gł.:
61,5/40/36 cm
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regał REG_10_6
wys./szer./gł.:
106/59/36 cm
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komoda
KOM5S_10_6
wys./szer./dł.:
106/59/36 cm

stół biurowy BIU_8_15
wys./szer./dł.: 75/60/150 cm

biurko BIU1D1S_8_12
wys./szer./dł.: 75/60/120 cm

regał zamknięty
REG1D_20_4
wys./szer./gł.:
208,5/40/36 cm

regał REG_20_6
wys./szer./gł.:
208,5/59/36 cm

regał zamknięty
REG2D2S/20/6
wys./szer./gł.:
208,5/59/36 cm

szafa SZF2D2S_20_8
wys./szer./gł.:
208,5/80/55 cm

szafa narożna SZFN2D_20_8
wys./szer./gł.: 208,5/79/79,5 cm
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lustro
TLUS 50
wys./szer./gł.
72,5/50/2cm

szafka rtv
TRTV 90/50
wys./szer./dł.:
49/90/50,5 cm

szafka rtv
TRTV 60/50
wys./szer./dł.:
49/60/33 cm

stolik
okolicznościowy
TLAW 55/80
wys./szer./dł.:
52,5/55/80 cm

stolik okolicznościowy
TLAW 60/120
wys./szer./dł.: 52,5/60/120 cm

komoda
TKOM 60
wys./szer./gł.:
71/60/33,5 cm

szafka TBAR 70
wys./szer./gł.:
122,5/67/33,5 cm

regał
TREG 40 O/90
wys./szer./gł.:
92,5/40/33,5 cm

regał TREG 70 O/90
wys./szer./gł.:
92,5/67/33,5 cm

tip-top
Proste rozwiązania
we wnętrzach
zawsze się sprawdzają!
komoda
TKOM 5S/70
wys./szer./gł.:
92,5/67/33,5 cm
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szafka
TKOM 1D L/P
wys./szer./gł.:
92,5/50/33,5 cm

szafka TKOM 2D
wys./szer./gł.:
92,5/67/33,5 cm

komoda TKOM 2D/5S
wys./szer./gł.:
92,5/100/33,5 cm
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*w opcji
półki 2 szt

półka TPOL 70
wys./szer./gł.:
8/67/22 cm

półka TPOL 100
wys./szer./gł.: 8/100/22 cm

szafka wisząca TNAD 90
wys./szer./gł.:
51,5/90/25,5 cm

szafa TSZF 2D
wys./szer./gł.:
183/67/51,5 cm
biurko TBIU 80
wys./szer./dł.:
74,5/50,5/80 cm

biurko TBIU 1D1S/100
wys./szer./dł.:
74,5/49/100 cm

biurko TBIU 1S/100
wys./szer./dł.:
74,5/49/100 cm

materac i wkład w opcji

regał zamknięty
TREG 1D1S L/P
wys./szer./gł.:
183/50/41,5 cm

regał TREG 70 O/180
wys./szer./gł.:
183/67/33,5 cm

regał
TREG 40 O/180
wys./szer./gł.:
183/40/33,5 cm

tip-top
olcha miodowa
klon nida

biurko TBIU 60
wys./szer./dł.:
74,5/50,5/60 cm
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biurko TBIUN 80
wys./szer./dł.: 74,5/81/81 cm

łóżko TLOZ 90W
wys./szer./dł.:
50,5-60,5/95/202,5 cm

regał
TREG CD/180
wys./szer./gł.:
183/18/17,5 cm

witryna
TWIT 1D1S L/P
wys./szer./gł.:
183/50/41,5 cm

system młodzieżowy
28 elementów

System Tip-Top łączy w sobie najważniejsze cechy
nowocześnie urządzonych wnętrz - uniwersalną formę
i funkcjonalizm. Elementy kolekcji pozwalają kompleksowo wyposażyć pokój dla przebojowego nastolatka.
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półka KP/3/11

wys./szer./gł.: 32/109,5/26 cm

szafka wisząca
KPO/3/7
wys./szer./gł.:
32/74/26,5 cm

komoda K4S/8/7
wys./szer./gł.:
86/74/33,5 cm

stolik okolicznościowy
KLAW/110/S
wys./szer./dł.:
53/60/110 cm

biurko KBIUN/8/9
wys./szer./dł.: 75,5/90,5/90,5 cm

biurko KBIU/8/9
wys./szer./dł.: 75,5/60/90 cm

biurko KBIU/8/16
wys./szer./dł.: 75,5/75/160 cm

szafka nocna
K1S/4/4
wys./szer./gł.:
43/39/33,5 cm

wys./szer./gł.: 8/109,5/26 cm

półka KPO/3/11

wys./szer./gł.:
32/109,5/26,5 cm

szafka KD/8/7
wys./szer./gł.:
86/74/33,5 cm

szafka rtv KRTVD1S/5/9
wys./szer./gł.: 51/90/58 cm

komoda K4S/7/4
wys./szer./gł.:
75,5/39/33,5 cm
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komoda KD3SO/11/11
wys./szer./gł.:
113,5/109,5/33,5 cm

szafa KSU2S/19/5
wys./szer./gł.:
198,5/54/55 cm

regał zamknięty
KD/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/74/40 cm

wieszak
KWL/15/10
wys./szer./gł.:
154/100/20 cm
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szafka na buty KPB/8/7
szafka na buty KPB/12/7
wys./szer./gł.: 88,5/76/17,5 cm wys./szer./gł.: 127/76/17,5 cm

szafka KD/4/6
wys./szer./gł.:
43/60/36,5 cm

komoda KD4S/8/11
wys./szer./gł.:
86/109,5/33,5 cm

(materac ze stelażem bonnel
lub pianka w opcji)

szafa KSU2S/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/74/55 cm

pop
olcha miodowa

biurko KBIU/8/12
wys./szer./dł.: 75,5/60/120 cm

komoda KD1S/8/4
wys./szer./gł.:
80,5/40/36,5 cm

łóżko KLOZ/90
wys./szer./dł.: 44-55/94/204,5 cm

regał KO/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/74/33,5 cm
nadstawka na biurko
KN2S/11/11
wys./szer./gł.:
111/120/26,5 cm

półka KP/1/11

szafka na buty
KPB/19/6
wys./szer./gł.:
198,5/60/36,5 cm

regał narożny
KNZO/19/3
wys./szer./gł.:
198,5/33/33 cm

regał
K3SO/19/4
wys./szer./gł.:
198,5/39/26,5 cm

witryna
KW2S/19/5
wys./szer./gł.:
198,5/54/40 cm

regał zamknięty
KD2S/19/5
wys./szer./gł.:
198,5/54/40 cm

szafa narożna KSUN/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/71,5/33-71,5 cm

system młodzieżowy
35 elementów

Kiedy wszystko będzie na swoim miejscu, Twoje dziecko zyska wygodną i bezpieczną przestrzeń do nauki,
odpoczynku i zabawy. Wybieraj funkcjonalne moduły,
dowolnie je ustawiaj i stwórz wnętrze przyjazne dziecku
i jego potrzebom!
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szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
87/80/33,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
87/80/33,5 cm

stolik okolicznościowy LAW/115
wys./szer./dł.: 48,5/60/115 cm

materac i wkład
w opcji

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
42,5/49,5/33,5 cm

półka POL/120
wys./szer./gł.: 3,5/118,5/23 cm
półka SFW/95
wys./szer./gł.: 16/95,5/24 cm

szafka rtv RTV/95
wys./szer./gł.: 42,5/95,5/46,5 cm

szafka wisząca SFW/120
wys./szer./gł.: 32/118,5/24 cm

szafka rtv RTV/120
wys./szer./gł.: 32/118,5/46,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 87/118,5/33,5 cm

łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.: 44,5-66,5/95/205 cm

biurko BIU/150
wys./szer./dł.: 77,5/70/150 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
105,5/95,5/33,5 cm

szafka na buty
SFB2K
wys./szer./gł.:
87/70/17,5 cm

regał zamknięty
REG1D
wys./szer./gł.:
200/53,5/33,5 cm

regał REG/80
wys./szer./gł.:
200/80/33,5 cm

regał REG2D/80
wys./szer./gł.:
200/80/33,5 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
200/80/54,5 cm

wieszak
WIE/70
wys./szer./gł.:
136/70/2,5 cm

open
orzech virginia
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komoda KOM1D1S
wys./szer./gł.:
87/49,5/33,5 cm

półka POL/80
wys./szer./gł.:
3,5/80/23 cm

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.:
101/49,5/2,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
105,5/53,5/33,5 cm

biurko BIU/120
wys./szer./dł.: 77,5/60/120 cm

szafka SFK1K
wys./szer./gł.:
50/70/33,5 cm

szafka na buty SFB3K
wys./szer./gł.:
123,5/70/17,5 cm

regał REG/50
wys./szer./gł.:
200/53,5/33,5 cm

regał
REG2S/40
wys./szer./gł.:
200/40/33,5 cm

regał REG1D/50
wys./szer./gł.:
200/53,5/33,5 cm

witryna REG1W1S
wys./szer./gł.:
200/53,5/33,5 cm

system młodzieżowy
33 elementy

Przedstawiamy jeden z najbardziej rozbudowanych systemów Black Red White – kolekcję Open. Wysokie szafki, pojemne szafy i komody, funkcjonalne biurka oraz
wygodne łóżko, które możesz uzupełnić o szafkę nocną
dają pełen wachlarz możliwości indywidualnej aranżacji
wnętrza.
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stolik okolicznościowy LAW/120
wys./szer./dł.: 53/60/120 cm

biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 75/59/120 cm

biurko BIU1S
wys./szer./dł.: 75/59/100 cm

szafka rtv RTV/60
wys./szer./gł.:
51/60/33 cm

komoda KOM5S/72
wys./szer./gł.:
92/72/33 cm

półka POL/135
wys./szer./gł.: 8/135/26 cm

półka POL/72
wys./szer./gł.:
8/72/26 cm

komoda KOM2D5S
wys./szer./gł.: 92/135/33 cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
92/72/33 cm

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.:
72,5/50/2 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
39/40/33 cm

łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
38,5-53,5/97/204 cm

klio
buk tatra
dąb wenge

komoda
KOM5S/50
wys./szer./gł.:
92/50/33 cm
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komoda
KOM1D1S
wys./szer./gł.:
92/50/33 cm
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witryna
REG1W2S
wys./szer./gł.:
183/50/33 cm

regał
REG2S
wys./szer./gł.:
183/50/33 cm

regał zamknięty
REG1D2S
wys./szer./gł.:
183/50/33 cm

regał REG/72
wys./szer./gł.:
183/72/33 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.: 183/90/53 cm

szafa SZF3D1S
wys./szer./gł.: 183/135/53 cm

materac i wkład
w opcji

materac i wkład
w opcji

łóżko LOZ/140
wys./szer./dł.: 38,5-53,5/147/204 cm

system młodzieżowy
19 elementów

Wnętrze pokoju nastolatka powinno być jednocześnie
modne i funkcjonalne. Dobrze byłoby, gdyby przy okazji było też w stanie pomieścić wszystkie jego rzeczy.
Jak tego dokonać? Klio to kolekcja stworzona z myślą
o potrzebach dzisiejszej młodzieży.
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* poduszki do łóżka dostępne w opcji (3 szt.)
materac z ramą - rozkładany + 2 zagłówki,
dł./szer. 195/75 - 150cm,
wysuwana szuflada, pojemnik na pościel

nadstawka
wys./szer./gł.:
109/120/31,5 cm

łóżko 80_160
wys./szer./dł.: 60,5/79,5-154,5/202,5 cm

biurko
wys./szer./dł.:
77,5/65/120 cm

szafa
wys./szer./gł.:
205,5/80/57 cm

sevilla
klon ontario
szafka wisząca
wys./szer./gł.: 51/202,5/31 cm

regał 50
wys./szer./gł.:
205,5/50/40 cm

szafa 50
wys./szer./gł.:
205,5/50/57 cm

system młodzieżowy
11 elementów

Linearne żłobienia frontów, wyraziste uchwyty w kolorze
starego złota i ciepły dekor „klonu ontario”. Sam wygląd
to jednak nie wszystko! Wygodną codzienność zapewnią Ci pojemne moduły, które będą w stanie pomieścić
wszystkie Twoje drobiazgi.
regał
wys./szer./gł.:
205,5/80/40 cm
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komoda 2D2S
wys./szer./gł.:
87,5/80/40 cm

komoda 4S/80
wys./szer./gł.:
87,5/80/40 cm

komoda 4S/50
wys./szer./gł.:
87,5/50/40 cm
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materac i wkład
w opcji

łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
31,5-50,5/97/203 cm

materac i wkład
w opcji

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 31,5-50,5/167/203 cm

regał SFK
szafka na buty
wys./szer./gł.: SFB2B
39,5/40/31 cm wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm

półka POL/59
wys./szer./gł.:
8/59/25,5 cm

półka POL/117
wys./szer./gł.: 8/117/25,5 cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm

komoda KOM4D1S
wys./szer./gł.: 74,5/117/31 cm

komoda KOM2D5S
wys./szer./gł.: 74,5/117/31 cm

regał REG/59/75
wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm

komoda KOM2D1S komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm
74,5/59/31 cm

komoda KOM1D5S
wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm

biurko BIU/117
wys./szer./dł.: 74,5/52/117 cm

regał REG/59/115
wys./szer./gł.:
115/59/31 cm

atriss
olcha miodowa

szafka
KOM2D1B
wys./szer./gł.:
115/59/31 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 185/120,5/52,5 cm

system młodzieżowy
21 elementów

Proste i funkcjonalne. Jeśli marzysz o takim wnętrzu,
poznaj kolekcję Atriss. Wiele praktycznych modułów
gwarantuje niezliczone możliwości na dowolną kreację
wnętrza pokoju nastolatka, przytulnego salonu, zacisznej sypialni, a nawet ciasnego przedpokoju.
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regał REG/59/185
wys./szer./gł.:
185/59/31 cm

regał REG2D5S
wys./szer./gł.:
185/59/31 cm

regał REG4D
wys./szer./gł.:
185/59/31 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
185/81/52,5 cm
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nepo

system młodzieżowy
26 elementów

biały/biały
wenge/wenge
biały/dąb sonoma
bryły występują dodatkowo w kolorze: dąb jasny belluno

wieszak WIE/15
wys./szer./gł.:
135/15/1,5 cm

Sprytne rozwiązania, uniwersalne bryły, ciekawe regały i neutralna kolorystyka. Przedstawiamy gotowe rozwiązania na aranżację wnętrza
pokoju młodzieżowego i salonu.

biurko BIU1S
wys./szer./dł.:
76/59/100 cm

biurko BIU2S
wys./szer./dł.:
76/59/100 cm

szafka na buty
SFK1K
wys./szer./gł.:
50,5/70/34 cm

szafka na buty
SFB2K2
wys./szer./gł.:
84/70/27,5 cm

materac i wkład
w opcji

stolik okolicznościowy
LAW/115
wys./szer./dł.: 45,5/60/115 cm

szafka rtv RTV2D
wys./szer./gł.: 42,5/138,5/46,5 cm

regał REG/15/16
wys./szer./gł.: 149,5/154/38,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 84/118,5/34 cm
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łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
44,5-66,5/95/203 cm

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
42,5/49,5/34 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 28,5/118,5/46,5 cm

stolik okolicznościowy
LAW/120
wys./szer./dł.:
45,5/60/120 cm

regał REG/15/12
wys./szer./gł.: 149,5/117/38,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 84/80/34 cm

regał REG/12/12
wys./szer./gł.:
113,5/117/38,5 cm

szafka na buty SFB2D
wys./szer./gł.: 84/70/34 cm

wieszak WIE/70
wys./szer./gł.:
25/70/1,5 cm
szafka wisząca
SFW/8/8
wys./szer./gł.:
77,5/80/32 cm

szafka na buty SFB2K
wys./szer./gł.:
84/70/17,5 cm

szafka na buty SFB3K
wys./szer./gł.:
120,5/70/17,5 cm

regał REG60
wys./szer./gł.:
197/60/34 cm

regał zamknięty
REG1D
wys./szer./gł.:
197/60/34 cm

regał REG/19/8
wys./szer./gł.:
185/80/38,5 cm

regał REG2S/40
wys./szer./gł.:
197/40/34 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
197/80/54,5 cm
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materac i wkład w opcji
materac i wkład w opcji

szafa SZF3D/22/18
wys./szer./gł.: 221/180/58,5 cm

łoże ROKSANA ll
wys./szer./dł.: 91/188/241 cm
pow. spania: 160/200 cm

Opcje wyposażenia
szafy SZF3D/22/18
półka SZF3D/22/18
opcja_mec
szuflada SZUF/60

szafka nocna
KOM2S/4/5
wys./szer./gł.:
35,5/53/43,5 cm

komoda KOM4S/8/14
wys./szer./gł.: 78/130/48,5 cm

roksana II
biały/biały wysoki połysk

komoda
KOM6S/12/6
wys./szer./gł.:
115/60/48,5 cm

półka na buty
POL/OB/60

szafka nocna
KOM2S/4/5
wys./szer./gł.:
44,5/53/43,5 cm

komoda KOM4S/9/14
wys./szer./gł.: 87/140/48,5 cm

system modułowy
5 elementów

półka SZF3D/22/18
opcja_mec

melinga czarna

szuflada SZUF/60
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szafa SZF1D/22/6
wys./szer./gł.:
221/60/58,5 cm

system modułowy
6 elementów

półka POL/60-BK

Spowita bielą sypialnia jest synonimem luksusu,
emanuje spokojem i pozwala na wyciszenie. Wzbogacona o srebrne dodatki subtelnie nawiązuje
do stylistyki glamour.

wieszak na spodnie
WIE/60

półka na buty
POL/OB/60

szafa SZF3D/22/18
wys./szer./gł.: 221/180/58,5 cm
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komoda
KOM7S/14/6
wys./szer./gł.:
141,5/60/48,5 cm

roksana

Opcje wyposażenia
szafy SZF3D/22/18

półka POL/60-BK
wieszak na spodnie
WIE/60

łoże LOZ/160
wys./szer./dł.: 31-104/187/224 cm
pow. spania: 160/199 cm

Czerń dodaje zmysłowości, błyszczy, rzuca
się w oczy i wygląda szlachetnie, a w połączeniu z barwnymi dodatkami i srebrem
stylizowanych uchwytów nie przytłacza.
Wręcz przeciwnie – staje się przytulna.
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łożko 180
wys./szer./dł.:
39,5-85,5/197/218,5 cm

lustro
wys./szer./gł.:
72/76/3 cm

materac i wkład w opcji

lustro
wys./szer./gł.:
63,5/79/2 cm

(listwa wieńcząca
do szaf i łóżek
dostępna w opcji)

szafa 3-drzwiowa
wys./szer./gł.:
219/150/60,5 cm

szafa 4-drzwiowa
wys./szer./gł.: 219/200/60,5 cm

łożko 140
wys./szer./dł.:
39,5-85,5/158,5/218,5 cm

łożko 160
wys./szer./dł.:
39,5-85,5/177/218,5 cm

szafka nocna
wys./szer./gł.:
46,5/45/36,5 cm

komoda
wys./szer./gł.:
86/76/44,5 cm

dream
klon nida

toaletka
wys./szer./dł.:
87,5/103/36,5-39,5 cm

komoda
wys./szer./gł.:
82/90/44,5 cm

łożko 140
wys./szer./dł.:
37-65,5/153/210 cm
materac i wkład w opcji

łożko 180
wys./szer./dł.:
37-65,5/191/210 cm

łożko 160
wys./szer./dł.:
37-65,5/170,5/210 cm

szafka nocna
wys./szer./gł.:
45/45,5/44,5 cm

fantazja

system modułowy
9 elementów

wiśnia primavera
wiśnia primavera/klon nida

Wybierz prostotę i funkcjonalność, a każdy dzień będzie dla Ciebie fascynującym
wyzwaniem. Zauroczą się finezyjne kształty
nóżek i oryginalnie profilowanych frontów.
Pokochasz też wyjątkowy design i harmonię.
222

www.brw.com.pl

szafa narożna
wys./szer./gł.:
208,5/87,5/54-87,5cm

szafa 2-drzwiowa
wys./szer./gł.:
208,5/90/56,5 cm

regał zamknięty
wys./szer./gł.:
208,5/45/56,5 cm

system modułowy
9 elementów

Postaw na funkcjonalne rozwiązania. Dostępne w trzech rozmiarach łóżko, narożna szafa,
pojemne szafki, praktyczna komoda i lustro
to wszystko, co niezbędne we wnętrzu Twojej
sypialni.
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łóżko 160 W
wys./szer./dł.
47,5-68,5/168-178/204,5cm
wymiary dotyczą łóżka
bez pojemnika na pościel

łóżko 160 - w opcji dwa materace
ze stelażem 2x80/199

toaletka
wys./szer./gł.:
168,5/69/41,5 cm

szafka nocna
wys./szer./gł.:
39/47/40 cm

komoda
wys./szer./gł.:
81/77/44,5 cm

szafa
wys./szer./gł.:
202,5/157/63,5 cm

łóżko 160 *
wys./szer./dł.
47,5-68,5/161,5-171,5/207cm

* łóżko dostępne w wersji
z pojemnikiem na pościel
lub bez pojemnika

łóżko 160
wys./szer./dł.
35,5-60,5/163/204cm

materac i wkład w opcji

materac i wkład w opcji

łóżko 140 W *
wys./szer./dł.
47,5-68,5/149,5-159,5/204,5cm

komoda
wys./szer./gł.:
76,5/80/39 cm

* wymiary dotyczą łóżka
z pojemnikiem na pościel

sen
olcha miodowa

łóżko 180
wys./szer./dł.
35,5-60,5/187/205cm

łożko 140
wys./szer./dł.: 35,5-60,5/148/204 cm

kim
klon nida

sypialnia

szafka nocna
wys./szer./gł.:
42,5/45/39 cm

sypialnia

klon strassburg

orzech perseo

W przytulnej atmosferze odprężenie przychodzi
błyskawicznie. Co byś powiedziała na kolekcję,
która będzie subtelnym uzupełnieniem wnętrza
Twojej sypialni? Proponujemy Ci minimalizm,
uniwersalne formy i dużą dawkę funkcjonalności.
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szafa
wys./szer./gł.:
202,5/155/58,5 cm

Sypialnia – tu pośpiech i stres nie powinny mieć
prawa wstępu. Stonowane, pełne harmonii wnętrze stworzysz wykorzystując meble Kim. Przestronna szafa, szafka nocna, dostępne w trzech
rozmiarach łóżko oraz komoda – a wszystko po to,
by było jeszcze wygodniej.
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szafy WEKTRA
Ulubiona para spodni, żakiet, czarne szpilki,
kapelusz i kolekcja apaszek - co jeszcze ma
zmieścić się w Twojej szafie?

szafy wektra
Zaprojektuj własną szafę Wektra. Wybieraj wyposażenie wewnętrzne,
kolorystykę, wymiary oraz stylistykę frontów.
Wybierz spośród 7 dostępnych kolorów frontów:
Wybierz korpus szafy spośród
dostępnych 4 modułów:
1.

dąb sonoma

dąb wenge

dąb monument

lava supermat

2.

alhambra

Frontu z lustrem
nie można
zastosować
w szafie narożnej.

biały połysk

W szafie 2-drzwiowej
istnieje możliwość
zastosowania tylko
jednego frontu
z lustrem.

biały

front f1

front f2

front f4

(z lustrem)

Wybierz spośród 2 rodzajów wkładek do frontów:
szafa szf1d
wys./szer./gł.
218,5/50/58 cm

szafa szf2db
wys./szer./gł.
218,5/100/58 cm

UWAGA: możliwość dowolnej konfiguracji
kolorów wkładek i frontów!
wkładki ryflowane:

wkładki gładkie:

dąb wenge

dąb monument

dąb sonoma

lava supermat

biały canadian

alhambra

Wybierz spośród 3 kolorów korpusu:

dąb sonoma

dąb wenge

biały

Wnętrza szaf dostępne w kolorze:

płótno

front f2

4.

3.

front f3

biały połysk

Użyj dodatkowych akcesoriów wyposażenia wewnętrznego:

szafa szfn1d
wys./szer./gł.
218,5/93/93 cm
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szafa szf2da
wys./szer./gł.
218,5/100/58 cm

półka pol/50
wys./szer./gł. 1,5/50/56 cm

półka pol/100
wys./szer./gł. 1,5/100/56 cm

Możliwe zastosowanie
wyłącznie w szafie SZF1D.

Możliwe zastosowanie
wyłącznie w szafie SZF2DA.

szuflada SZU/100
Możliwe zastosowanie
wyłącznie w szafie SZF2DA.

Zastosowanie nowoczesnej
technologii COMPLETEline.
UWAGA: Występuje tylko przy frontach w kolorze białym!

229

nowość

Jedna szafa - wiele możliwości ...

Przechowywanie skoncentrowane w jednej pojemnej szafie? To możliwe!
Czterodrzwiowa, niezwykle funkcjonalna i przestronna szafa pomieści

W standardzie szafa
z dwoma drążkami

całą Twoją garderobę. Bo liczy się pomysłowość!

szafa F29

Wybierz kolor
korpusu i frontów:
szafa F29
wys./szer./gł.
218/220/57,5 cm

Dobierz komplet trzech półek
dostępnych w opcji

Zastosuj listwę
maskującą
- passepartout
dostępną w opcji

KORPUS:

dąb sonoma

alhambra

FRONTY

szafa F29
wys./szer./gł. 218/ 220/57,5 cm
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szafa F29
wys./szer./gł. 218/220/57,5 cm

szafa F29
wys./szer./gł.
218/220/57,5 cm

dąb sonoma/uni lava, lustro

alhambra/czarny, lustro
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szafy colin
Zaprojektowane dla Ciebie,
przez Ciebie.

Szafy COLIN występują w 3 kolorach
korpusów: dąb sonoma, wenge, biały
(kolor wnętrza płótno).
Dostępne 3 szerokości szaf: 153, 183
oraz 220 cm, wszystkie szafy
o wysokości 218,5 cm.

Wybierz korpus szafy spośród
dostępnych trzech rozmiarów:
Wnętrza szaf:

17 wersji kolorystycznych frontów

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

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

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

śliwa wallis

dąb wenge

zebrawood

dąb sonoma

szary

gruszka
amerykańska

dąb sonoma
trufla

orzech
merrano

czarny mat

dąb wilson

Idealna szafa powinna pomieścić
wszystkie Twoje ubrania,
być jednocześnie piękna
i bardzo funkcjonalna.
Teraz możesz zaprojektować
ją sam i cieszyć się funkcjonalnością
na miarę Twoich potrzeb.

Fronty na wysoki połysk

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

biały
lakier połysk

czerwony
lakier połysk

czarny
lakier połysk

czarny brąz
lakier połysk

grafit
lakier połysk

nitka
lakier połysk

lustro

Użyj dodatkowych akcesoriów
wyposażenia wewnętrznego:

półki 3 szt. kpl.
szer. 50 cm

wnętrze szafy COLIN
przykładowe zestawienie elementów
szuflady 3 szt. kpl.
SZUF
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szafy colin

KORPUSY:

dąb sonoma

dąb wenge

biały

17 wersji kolorystycznych frontów

śliwa wallis

dąb wenge

zebrawood

biały
lakier połysk

czerwony
lakier połysk

czarny
lakier połysk

dąb sonoma

szary

gruszka
amerykańska

czarny brąz
lakier połysk

grafit
lakier połysk

nitka
lakier połysk

dąb sonoma
trufla

orzech
merrano

czarny mat

lustro

dąb wilson

234

www.brw.com.pl

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

szafa SZF/183
wys./szer./gł. 218,5/183/64 cm

szafa SZF/153
wys./szer./gł. 218,5/153/64 cm
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szafy kamix
Swobodnie skomponuj wygląd swojej szafy,
dopasowując ją do wystroju wnętrza.
Oto wachlarz możliwości:

1.
1.

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

Wybierz korpus szafy spośród
dostępnych trzech rozmiarów:
Wnętrza szaf:

Kolor wnętrza szaf:

1.

3.
2.

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

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

Dowolnie zestawiaj wersje
kolorystyczne paneli frontowych:
Kolory paneli frontowych:

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

Dobierz
wybarwienie korpusu:

śliwa wallis

wenge

czarny połysk

Kolory korpusów:

biały połysk

buk tatra

olcha miodowa

białe szkło

czarne szkło

lustro

dąb sonoma

dąb
monument

biały mat

śliwa wallis

olcha
miodowa

wenge

buk tatra

san remo

2.

3.

4.

dąb sonoma
san remo

Kolory paneli frontowych lakierowanych:
dąb
monument

biały mat

front składający
się z 3 paneli

Użyj dodatkowych akcesoriów
wyposażenia wewnętrznego:

biały

brąz

grafit

piaskowy

Zastosuj dodatkowe elementy
wyposażenia wewnętrznego:

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

kosz na tekstylia pełny wysuw
wersja podstawowa
KOSZ_4
szer.: 50 cm
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kosz na tekstylia wersja
podstawowa
KOSZ_5
szer.: 50 cm

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

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

www.brw.com.pl

wnętrze szafy Kamix
przykładowe zestawienie elementów

przegroda
pionowa
STOJAK

szuflada na tekstylia
SZUF/50

Czerń dozowana
z rozmysłem...
Niebanalne wnętrze z nutą zmysłowości wprowadza
w doskonały nastrój. Czerń dodaje tajemniczości,
błyszczy, rzuca się w oczy i wygląda szlachetnie.
Choć jest złodziejem światła, to w połączeniu
z ciepłym rysunkiem drewna nie przytłacza.
Wprost przeciwnie - staje się bezpretensjonalnie
przytulna. Meble Venom polecamy tym, którzy
lubią proste formy, kontrasty i subtelne detale.
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kamix

kamix
szafa - 190 cm

Suknia wieczorowa, przebranie Zorro,
srebrne szpilki, kapelusz do błękitnej
garsonki, strój do joggingu, garnitur do
pracy, strój na narty... Co jeszcze ma się
zmieścić w Twojej szafie?

szafa - 240 cm

Rozplanuj układ półek, szuflad i drążków
w swojej szafie. Na sukienki, spodnie
i płaszcze potrzebujesz 170 cm wysokości. Na spódnice i koszule 90 cm.
W szufladach rzeczy są lepiej widoczne
niż na półkach. Oto kilka podstawowych
zasad organizacji wnętrza szafy.

Wiemy, jak uporządkować rzeczy nawet
na niewielkiej powierzchni. Szafa Kamix
to doskonały sposób zabudowania wnęki czy wolnej przestrzeni tak, by skrywała
ona Twoje zbiory. Utrzymanie ładu nie
będzie już stanowiło kłopotu.

Jeśli nie wiesz na co się zdecydować,
przyjdź do salonu. Pomożemy Ci to zrobić.

wnętrze szafy Kamix
przykład aranżacji wnętrza szafy
wnętrze szafy Kamix
przykład aranżacji wnętrza szafy

Wybierz szafę
Kamix

Sypialnia Kamix może być naturalna.

Dopasuj
szafkę nocną

korpus SZF/190, wys./szer./gł.: 220/194/67 cm
panel frontowy SZF/190, wys./szer./gł.: 71,7/98/1,6 cm
listwa SZF/190, hamulec
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szafka nocna
KOM1S (KASPIAN)
wys./szer./gł.:
33,5/51/40,5 cm

Wybierz szafę
Kamix

Dopasuj
komodę

komoda KOM4S (KASPIAN)
wys./szer./gł.: 92/105/40,5 cm

Sypialnia Kamix może być nowoczesna.
Dopasuj
szafkę nocną

korpus SZF/240, wys./szer./gł.: 220/240/67 cm
panel frontowy SZF/240,
wys./szer./gł.: 71,7/121/1,6 cm
listwa SZF/240, hamulec

szafka nocna
KOM1S (KASPIAN)
wys./szer./gł.:
33,5/51/40,5 cm

Dopasuj
szafkę

komoda KOM4S (KASPIAN)
wys./szer./gł.:
92/105/40,5 cm
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szafa F19
kolor korpusów:

dąb wenge

kolory frontów:

dąb sonoma

dąb sonoma
/czarny brąz

dąb sonoma
/lustro

* na zdjęciu:
1. szafa KODA
wys./szer./gł.: 218,5/200/60,5 cm
wybarwienie: śliwa wallis/czarne szkło
2. Łóżko MATEO LOZ/160
wys./szer./gł.: 30-101/182/219 cm

1.

gruszka
amerykańśka
/czarny
supermat

Teraz wszystko,
czego szukasz, odnajdziesz
w dobrze zorganizowanym
wnętrzu szafy F19.

gruszka
amerykańśka
/lustro

szafa KODA

pow. spania: 160/199 cm

korpus:

fronty:

wenge

śliwa wallis
/lustro

w opcji półki (3 szt. kpl.)
wenge
/białe szkło

akacja mali
brąz/czarne
szkło

Ozdobny szklany panel,
trzy wersje kolorystyczne,
przesuwane drzwi,
ergonomia i funkcjonalność.
dodatkowe
wyposażenie:
- hamulec
- półki
- szuflady

2.

szafa F19 SZF/200
wys./szer./gł.: 240/200,5/62 cm

szafa F19 SZF/230
wys./szer./gł.: 240/230,5/62 cm

szafa F19 SZF/250
wys./szer./gł.: 240/250,5/62 cm

szafa duel 3D i duel 4D
dąb wenge
/dąb wenge

olcha
miodowa
/olcha
miodowa

szafa fraza 2D, 3D, 4D

Bluzki, żakiety, spodnie, garsonki … Nieważne, jakie elementy garderoby
chcesz przechować. Szafy Duel pozwolą uporządkować Twoje rzeczy
nawet na niewielkiej przestrzeni.

calvados/
calvados

buk tatra/
buk tatra

dąb wenge/
dąb wenge

dąb wenge
/palio

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

olcha miodowa
/olcha miodowa

Niewiele, troszkę więcej, bardzo dużo – sam zdecyduj, ile miejsca potrzebujesz,
żeby wygodnie przechowywać wszystkie swoje drobiazgi. Stylowa szafa dostępna
w trzech rozmiarach i ciekawej kolorystyce z pewnością sprosta Twoim wymaganiom.
w opcji półki (3 szt. kpl.)

w opcji półki (3 szt. kpl.)

nadstawka na szafę FRAZA NAD2D
wys./szer./gł.: 53/103/55,5 cm

szafa duel 3D
wys./szer./gł.: 231/152/60,5 cm

szafa duel 3D
wys./szer./gł.: 231/152/60,5 cm
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szafa duel 3D
wys./szer./gł.: 231/152/60,5 cm

szafa duel 4D
wys./szer./gł.: 231/182/60,5 cm

szafa duel 4D
wys./szer./gł.: 231/182/60,5 cm

szafa duel 4D
wys./szer./gł.: 231/182/60,5 cm

szafa fraza 2D SZF2DL z lustrem
szafa fraza 2D SZF2D bez lustra
wys./szer./gł.: 170/103/54,5 cm

szafa fraza 2D
wys./szer./gł.:
170/103/54,5 cm

szafa fraza 3D
wys./szer./gł.:
222,5/153,5/55,5 cm

szafa fraza 4D
wys./szer./gł.:
222,5/180,5/55,5 cm

szafa fraza 2D
wys./szer./gł.:
170/103/54,5 cm

szafa fraza 3D
wys./szer./gł.:
222,5/153,5/55,5 cm

szafa fraza 4D
wys./szer./gł.:
222,5/180,5/55,5 cm

szafa fraza 3D SZF3DL z lustrem
szafa fraza 3D SZF3D bez lustra
wys./szer./gł.: 222,5/153,5/55,5 cm

szafa fraza 4D SZF4DL z lustrem
szafa fraza 4D SZF4D bez lustra
wys./szer./gł.: 222,5/180,5/55,5 cm
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przedpokoje

nowość

Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Wiemy o tym,
dlatego stworzyliśmy zestawy mebli zaprojektowanych
z myślą o ciasnych i nieustawnych wnętrzach przedpokoi.
Wybierz swój styl i zaproś do środka komfort, wygodę
i maksimum funkcjonalności.
1

4
2

antwerpen
5

3

modrzew sibiu jasny/
blat sosna larico

1

regał zamknięty REG2L2S/20/9
wys./szer./gł.: 201/88/40 cm

2

wieszak PAN/16/10
wys./szer./gł.: 158/100/27 cm

3

komoda KOM1S/5/10
wys./szer./gł.: 48/101/40 cm

4

lustro LUS/7/10
wys./szer./gł.: 65/100/2 cm

5

komoda KOM2D1S/10/10
wys./szer./gł.: 101/101/40 cm

przedpokój

go

flame 2
przedpokój

dąb sonoma

regał zamknięty REG1L1D/20/7
wys./szer./gł.: 200/74/40 cm

1

1
2

4

przedpokój

dąb san remo/dąb san remo (listwa - antracyt)
dąb san remo/biały wysoki połysk (listwy - dąb san remo)
1

wieszak panel PAN/4/10
wys./szer./gł.: 35/95/30 cm

2

wieszak panel PAN/2/10
wys./szer./gł.: 18/95/2 cm

3

szafka na buty KOM2S/4/10
wys./szer./gł.: 46/95/38 cm

4

2

wieszak panel PAN/20/9
wys./szer./gł.: 195,5/90/24,6 cm

3

szafka na buty REG1D/4/9
wys./szer./gł.: 40/90/36 cm

4

lustro LUS/9/7
wys./szer./gł.: 88/74/4 cm

4

5

komoda KOM2D1S/10/7
wys./szer./gł.: 100/74/40 cm

lustro LUS/9/8
wys./szer./gł.: 90/75/6 cm

5

komoda KOM2D1S/10/8
wys./szer./gł.: 100/75/38 cm

1

2
5

5

3
3

december

ari
przedpokój

jesion coimbra ciemny/akacja

1
2
4

przedpokój

śliwa wallis/biały połysk

1

wieszak WIE50
wys./szer./gł.: 198/50/35 cm

2

lustro LUS100
wys./szer./gł.: 67/100/2 cm

szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gł.: 103,5/95/36,5 cm

3

szafka na buty SBUT3D2S
wys./szer./gł.: 94/110/32 cm

wieszak WIE50/185
wys./szer./gł.: 196/50,5/35 cm

4

szafa SZF2D
wys./szer./gł.: 198/55/35 cm

1

szafa SZF2D68
wys./szer./gł.: 197,5/68,5/36,5 cm

2

lustro LUS95
wys./szer./gł.: 77/95,5/2,5 cm

3
4

1

2

3

3

4
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2

1

m120
dąb jasny belluno
dąb sonoma
wenge

raflo

kent

przedpokój

przedpokój

kasztan
dąb amsterdam

orzech salev/biały wysoki połysk (dotyczy jednego segmentu)
orzech salev

3

Duże lustro, szafka na buty, praktyczna szafa z drążkiem na ubrania,
funkcjonalne wieszaki oraz siedzisko, a wszystko to w kompaktowej
wersji przedpokoju Kent.

Trzy opcje kolorystyczne, kompaktowe
wymiary, wszystkie niezbędne funkcje i modny design. Bo małe wnętrze,
to sprytne wnętrze.

1

jaspis

agat
olcha miodowa

4

przedpokój

2

regał zamknięty REG2D/20/6
wys./szer./gł.: 195,5/60/35 cm

2

lustro LUS/7/6
wys./szer./gł.: 70/64/15 cm

3

szafka na buty KOM2K1S/11/6
wys./szer./gł.: 97,5/64/25,5 cm

4

wieszak PAN/20/4
wys./szer./gł.: 193,5/38/29 cm

Przedpokój, który nie skłania do szybkiej ucieczki, ale zachęca do pozostania w nim na dłużej? Modny, nowoczesny, a jednocześnie bardzo praktyczny
i funkcjonalny? Przedpokój Raflo –
stworzony z myślą o Tobie, dla Ciebie.

4

przedpokój

olcha miodowa

tosca

Kompaktowy zestaw do przedpokoju. Praktyczne wieszaki, funkcjonalne szuflady, pojemna szafka na buty
oraz lustro – czy o czymś zapomnieliśmy?

Mieszanka tradycyjnych rozwiązań
z wyjątkową stylistyką – oto sposób
na wnętrze Twojego przedpokoju.

1

przedpokój

3

nepo
biały

przedpokój

jabłoń plato

1

szafa SZF2D/55
wys./szer./gł.: 198/55/35 cm

2

lustro LUS/70
wys./szer./gł.: 50/70/2 cm

3

szafka na buty SBUT2D1S/70
wys./szer./gł.: 95/70/32 cm

4

wieszak WIE/45/29
wys./szer./gł.: 198/45/29 cm

Uporządkowane wnętrze oznacza
wyższą jakość życia, mniejszy stres
na co dzień i więcej wolnego czasu.
Z myślą o wszystkich Twoich butach,
płaszczach, kurtkach i czapkach stworzyliśmy przedpokój Tosca. Bo liczy się
wygoda!

przedpokój

wenge

1 wieszak WIE/70

biały/dąb sonoma

wys./szer./gł.: 25/70/1,5 cm

2 wieszak WIE/15

wys./szer./gł.: 135/15/1,5 cm
3 szafka na buty SFK1K
wys./szer./gł.: 50,5/70/34 cm
4 szafka na buty SFB3K
wys./szer./gł.: 120,5/70/17,5 cm

5 szafka na buty SFB2D

wys./szer./gł.: 84/70/34 cm
6 szafka na buty SFB2K
wys./szer./gł.: 84/70/17,5 cm
7 szafka na buty SFB2K2
wys./szer./gł.: 84/70/27,5 cm

2

1

september
dąb sonoma/biały połysk
wenge/biały połysk
buk tatra

4
5

6

7

przedpokój

Asymetria dozowana z umiarem to przepis na nowatorskie,
a zarazem niezwykle funkcjonalne wnętrze ciasnego przedpokoju.

3
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homeline 2

edi

biały mat/biały wysoki połysk/dąb sonoma ciemny

dąb sonoma ciemny (wybrane elementy)

1
3

2

przedpokój

1

lustro LUS/8/10
wys./szer./gł.: 76/100/2 cm

2

komoda KOM2D2S/10/10
wys./szer./gł.: 101/100/33 cm

3

wieszak panel PAN/4/11
wys./szer./gł.: 38/110/30 cm

4

wieszak panel PAN/2/11 l
wys./szer./gł.: 19/110/4 cm

5

szafka na buty KOM1D2S/4/11
wys./szer./gł.: 45/110/33 cm

przedpokój

śliwa wallis/biały połysk

2
1

1

wieszak WIE50
wys./szer./gł.: 198/50/35 cm

2

lustro LUS/95
wys./szer./gł.: 77/95/2 cm

3

szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gł.: 104/95/36 cm

4

szafa SZF2D68
wys./szer./gł.: 198/68/35 cm

4

3

4

5

homeline 1

flames 1

dąb sonoma ciemny/czarny brąz wysoki połysk
dąb sonoma ciemny (wybrane elementy)

1
6
3

4

5
2

przedpokój

czarny brąz (wybrane elementy)
1

lustro LUS/8/6
wys./szer./gł.: 76/56/2 cm

2

szafka na buty KOM2D1S/10/6
wys./szer./gł.: 101/56/33 cm

przedpokój

biały mat/biały wysoki połysk

3
1

1

szafa REG1L1D/20/7
wys./szer./gł.: 201/72/37 cm

2

lustro LUS/7/9
wys./szer./gł.: 66/92/2 cm

2

3

wieszak panel PAN/4/8
wys./szer./gł.: 38/84/30 cm

3

wieszak panel PAN/15/5
wys./szer./gł.: 151/39/29 cm

4

wieszak panel PAN/2/8 II
wys./szer./gł.: 19/84/4 cm

4

szafka REG2D/11/9
wys./szer./gł.: 110/92/37 cm

5

szafka na buty REG/4/8
wys./szer./gł.: 45/84/33 cm

5

szafka na buty REG1D/5/9
wys./szer./gł.: 50/92/37 cm

6

szafa REG2M1D/20/8
wys./szer./gł.: 203/84/33 cm

4

5

układ flames 2
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bigi

point 1
przedpokój

dąb sonoma/biały połysk

1

1

szafa SZF2D/68
wys./szer./gł.: 198/68/36 cm

2

lustro LUS/95
wys./szer./gł.: 77/95/2 cm

3

szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gł.: 104/95/36 cm

4

wieszak WIE/50
wys./szer./gł.: 198/50/35 cm

2
4

przedpokój

dąb sonoma

1

4

2

1

regał zamknięty REG1M1D/20/6
wys./szer./gł.: 198/60/36 cm

2

lustro LUS/8/10
wys./szer./gł.: 76/100/23,5 cm

3

komoda KOM2D1S/10/10
wys./szer./gł.: 99/100/36 cm

4

wieszak panel PAN/18/4
wys./szer./gł.: 180/35/28,5 cm

5

szafka na buty regał REG/4/10
wys./szer./gł.: 40/100/34 cm

3

3

5

układ point 2

flame 1

voice

dąb san remo/biały wysoki połysk (listwy-

- dąb san remo)

1

6

3

4
2

5
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dąb san remo (listwy-

przedpokój

-antracyt)
1

lustro LUS/9/8
wys./szer./gł.: 90/75/6 cm

2

szafka na buty KOM2D1S/10/8
wys./szer./gł.: 100/75/38 cm

3

wieszak panel PAN/4/10
wys./szer./gł.: 35/95/30 cm

4

wieszak panel PAN/2/10
wys./szer./gł.: 18/95/2 cm

5

szafka na buty KOM2S/4/10
wys./szer./gł.: 46/95/38 cm

6

szafa REG2D2S/20/8
wys./szer./gł.: 200/75/42 cm

7

szafa REG2D1L/2010 l
wys./szer./gł.: 200/95/42 cm

przedpokój

buk miltenberg/biały canadian

4

1
2

1

wieszak panel PAN/20/4
wys./szer./gł.: 198/35/1,5 cm

2

lustro LUS/7/8
wys./szer./gł.: 65/75/19,5 cm

3

szafka na buty SFW2K1S/10/8
wys./szer./gł.: 97,5/75/36 cm

4

regał zamknięty REG1M1D/20/6
wys./szer./gł.: 200,5/60/36 cm

3

7
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kaspian
dąb sonoma

wenge

1

wenge/szary

indiana

2

dąb sutter

przedpokój

dąb monument

pop

1

przedpokój

olcha miodowa

przedpokój

sosna antyczna
sosna canyon

1

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 92/143,5/40,5 cm

2

wieszak WIE/60
wys./szer./gł.: 152/66/24 cm

4
2

3

szafka na buty SBUT/60
wys./szer./gł.: 44,5/66/40,5 cm

4

lustro LUS/50
wys./szer./gł.: 116/49/2 cm

5

komoda KOM1D1SP
wys./szer./gł.: 77/49/40,5 cm

1 wieszak KWL/15/10

1 wieszak JWIE 60

4

Na kurtkę, płaszcz, palto, szpilki,
sandały i żakiet. Na wiele elementów
garderoby całej rodziny. Wygodny
w użytkowaniu, stylowy i bardzo
funkcjonalny – przedpokój Indiana.

3

1
5

3
1

stylius

2

wys./szer./gł.: 154/100/20 cm

wys./szer./gł.: 140/59/3,5 cm
2 lustro JLUS/50
wys./szer./gł.: 100/50/2,5 cm
3 szafka JKOM 1K
wys./szer./gł.: 47,5/60/40 cm
4 komoda JKOM4S/50
wys./szer./gł.: 87/50/40 cm

czereśnia antyczna

2 szafka KD/4/6

wys./szer./gł.: 43/60/36,5 cm

3 komoda KD1S/8/4

wys./szer./gł.: 80,5/40/36,5 cm

3

2

1

ontario

2

przedpokój

klon ontario

przedpokój

orzech virginia

3

1

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 87/118,5/33,5 cm

2

szafka na buty SFB3K
wys./szer./gł.: 123,5/70/17,5 cm

3

wieszak WIE/70
wys./szer./gł.: 136/70/2,5 cm

4

szafka SFK1K
wys./szer./gł.: 50/70/33,5 cm

4

1

bolden

2

2

wiśnia primavera

4

4

3
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2 lustro LUS46

wys./szer./gł.: 107,5/53/6 cm

3 komoda KOM1S

wys./szer./gł.: 42/73,5/37 cm

4 komoda KOM1D1S

wys./szer./gł.: 86,5/53,5/37 cm

4

Przedpokój to trudne do urządzenia
pomieszczenie. Porządek pomogą
utrzymać w nim dobrze dopasowane meble. Komplet Ontario to nie
tylko funkcjonalność - wniesie też
do wnętrza subtelny powiew klasyki.

3

1

2

przedpokój

przedpokój

1 wieszak WIE/60

wys./szer./gł.: 152/66/24 cm

wys./szer./gł.: 154/60/3 cm
2 lustro LUS/50
wys./szer./gł.: 108/48,5/3 cm
3 komoda KOM1S/60
wys./szer./gł.: 34,5/60/38,5 cm
4 komoda KOM1D1S
wys./szer./gł.: 77,5/48,5/38,5 cm

Bez zbędnego przepychu, z umiarem, zachowując styl i funkcjonalność – urządź swój przedpokój
tak, by był świadectwem Twojej
osobowości.

kaspian II
dąb durance

1 wieszak WIE/60

1
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wys./szer./gł.: 159/71/3 cm

wys./szer./gł.: 159/71/3 cm
2 lustro NLUS/46
wys./szer./gł.: 107,5/53/6 cm
3 komoda NKOM1S
wys./szer./gł.: 42/73,5/37 cm
4 komoda NKOM1D1S
wys./szer./gł.: 86,5/53,5/37 cm

Przedstawiamy wieszak Stylius.
Ciepła kolorystyka, pięć haczyków
w kolorze starego złota oraz prosta, minimalistyczna konstrukcja
– oto sposób na komfortowy hol.

3

przedpokój

1 wieszak WIE 70

1 wieszak NWIE 70

open

W niewielkim wnętrzu przedpokoju
musisz wykorzystać każde dostępne miejsce. Praktyczny wieszak,
lustro, szafka na buty oraz funkcjonalna komoda – to wszystko czego
potrzebujesz, by codzienność stała
się jeszcze bardziej komfortowa.

2 lustro LUS/50

wys./szer./gł.: 116/49/2 cm

3 szafka na buty SBUT/60

wys./szer./gł.: 44,5/66/40,5 cm

4

3

4 komoda KOM1D1SP

wys./szer./gł.: 77/49/40,5 cm

Prosta, nowoczesna sylwetka, zoptymalizowana pojemność i wszystkie najważniejsze funkcje - komplet
Kaspian II to meble stworzone z myślą o wnętrzu Twojego przedpokoju.
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krzesła
Szeroka oferta krzeseł w różnorodnej stylistyce.
Każde jest wyjątkowe. Znajdź to, które chętnie ustawisz przy swoim stole.
krzesło MARYNARZ PION
kolor: dąb sonoma
tkanina: tk. 1071
wys./szer./gł.: 95/46/53 cm

krzesło TXK 004 IRMA
kolor: biały
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 81/40/46 cm

krzesło VKRM
kolor: wenge
tkanina: tk. 1088 (347)
wys./szer./gł.: 96/46/57 cm

krzesło 013 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 94/44/49 cm

krzesło MARYNARZ POZIOM
kolor: wenge
tkanina: tk. 1076
wys./szer./gł.: 95/46/53 cm

krzesło TXK 105
kolor: dąb mokka
tkanina: tk. 1075
wys./szer./gł.: 105/43/50 cm

krzesło TXK 015 NEGRI
kolor: biały
tkanina: tx. 1089
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 94/45/58 cm

krzesło 012 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 94/46/57 cm

krzesło MARCO

kolor: wenge
tkanina: tk. 1076 (406)

wys./szer./gł.: 94/44/49 cm

fotel VKRF
kolor: wenge
tkanina: tk. 1088
wys./szer./gł.: 85/58/61 cm

krzesło 008 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 94/44/49 cm

krzesło 010 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 94/46/57 cm

krzesło TXK 005 IKKA
kolor: oliwka
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 81/41/49 cm

fotel TXK_009
(model na zamówienie)
kolor: dąb sonoma
tkanina: tk. 1025
wys./szer./gł.: 84/55/63 cm

krzesło 009 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 93/44/49 cm

krzesło 049 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 94/44/56 cm

* więcej opcji kolorystycznych na www.brw.com.pl
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stoliki
Nasze stoliki dają dużą swobodę
wyboru – wybierz model idealny
dla siebie.
krzesło 048 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 94/44/56 cm

krzesło 050 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 94/44/56 cm

krzesło TOP (ROSTI, LEJLA)
kolor: dąb sonoma
tkanina: tk. 1016
wys./szer./gł.: 96/42/50 cm

krzesło PKRS (KOEN,
LARGO CLASSIC)
kolor: wenge
tkanina: tk. 406
wys./szer./gł.: 93/44/49 cm

krzesło HKRS
kolor: wenge
tkanina: tk. 406
wys./szer./gł.: 91/45/50 cm

krzesło JULY
kolor: wenge
tkanina: tk. 1046
wys./szer./gł.: 95/45/51 cm

krzesło SENEGAL
kolor: dąb wenge brąz
tkanina: tk. 1074
wys./szer./gł.: 95/47/52 cm

krzesło RAFLO AKRM
kolor: orzech salev
tkanina: tk. 805
wys./szer./gł.: 93/44/49 cm

krzesło 011 VARIO
(model na zamówienie)
wys./szer./gł.: 94/46/57 cm

krzesło FINI
kolor: szary wolfram
tkanina: tk. 1105
wys./szer./gł.: 87/46/57 cm

krzesło NATALIA DKRS II
kolor: biały mat
tkanina: tk. 1008
wys./szer./gł.: 94/46/55 cm

krzesło AREKA
kolor: wenge
tkanina: tk. 1070
wys./szer./gł.: 95/45/51 cm

krzesło STYLIUS NKRS
kolor: czereśnia antyczna
tkanina: tk. 1094 (400)
wys./szer./gł.: 95/44/57 cm

krzesło RABESCA
kolor: dąb wenge brąz
tkanina: tk. 1070
wys./szer./gł.: 95/45/51 cm

krzesło EKRS
kolor: kasztan
tkanina: tk. 319
wys./szer./gł.: 98/45/55 cm

krzesło LOREN
kolor: wenge
tkanina: tk. 1101
wys./szer./gł.: 95/45/54 cm

ława KWADRAT 68
kolor: wenge

wys./szer./dł.:
48,5/68/68 cm

ława KWADRAT 87

kolor: dąb sonoma (fot.), wenge

wys./szer./dł.: 48,5/87/87 cm

ława RUMBI 64/64

ława KWADRAT SZKŁO

wys./szer./dł.: 46/64/64 cm

wys./szer./dł.: 41/68/68 cm

kolor: wenge (fot.), dąb sonoma

kolor: wenge

ława PROSTOKĄT

ława RUMBI 106/64

ława PROSTOKĄT SZKŁO

ława DOMENICA LAW/120

wys./szer./dł.: 48,5/68/110 cm

wys./szer./dł.: 46/64/106 cm

wys./szer./dł.: 41/68/110 cm

wys./szer./dł.: 42,5/60/120 cm

kolor: wenge (fot.), dąb sonoma

kolor: wenge (fot.), dąb sonoma

kolor: wenge

kolor: dąb sonoma ciemna/biały

* więcej opcji kolorystycznych na www.brw.com.pl
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stoły
Wybór odpowiedniego
stołu to podstawa dobrze
urządzonej jadalni.
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stół AJPI
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dł.: 79/90/160-210 cm

stół STO 180/95
kolor: dąb sonoma (fot.), wenge
wys./szer./dł.: 77/95/180-240 cm

stół STO/110/100
kolor: dąb sonoma (fot.), wenge
wys./szer./dł.:
77/100/110-165 cm

stół OCEAN
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dł.: 78/90/140-180 cm

stół OCEAN MAX 90
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dł.: 78/90/90-250 cm

stół OCEAN MAX 140
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dł.: 78/90/140-340 cm

stół VSTO, kolor: wenge
wys./szer./dł.: 74/85/85-170 cm

stół VSTOS, kolor: wenge
wys./szer./dł.: 74/85/85-170 cm
(3 kolory szkła do wyboru)

stół STO/200/90, kolor: dąb mokka
wys./szer./dł.: 78/90/200-300 cm

stół STO/90, kolor: klon nida,
jabłoń ciemna, olcha miodowa
wys./szer./dł.: 75/65/90 cm

stół TXS_035, 4 kolor: wenge magia,
dąb sonoma
wys./szer./dł.: 76/80/140-180 cm

stół TXS_036, kolor: wenge magia,
dąb sonoma
wys./szer./dł.: 76/80/80-160 cm
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stół STO/138
kolor: dąb sonoma (fot.), wenge
wys./szer./dł.: 78/80/137,5 cm

stół 110/75
kolor: dąb sonoma (fot.), wenge
wys./szer./dł.: 77/75/110-155 cm

stół INSYGNATA
kolor: wiśnia ciemna
wys./szer./dł.: 77/75/125-165 cm

stół IMPEROR
kolor: orzech włoski
wys./szer./dł.: 77/70/120-150 cm

stół SENEGAL STO/160
kolor: alhambra (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dł.: 76/90/160-200 cm

stół DOORS HSTO 140
kolor: wenge
wys./szer./dł.: 77,5/90/140-180 cm
260
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stół RAFLO STO_8_18
kolor: orzech salev (fot.),
dąb wenge brąz
wys./szer./dł.: 76/80/140-180 cm

stół NEWARK STO_7_18
kolor: dąb sonoma ciemna/czarny brąz
wysoki połysk
wys./szer./dł.:74/90/180 cm

stół CARLOS MAX
kolor: kasztan
wys./szer./dł.:
76/100/100-300 cm

stół VENOM
kolor: orzech merano/czarne szkło
wys./szer./dł.: 76/90/140-170 cm

stół KOEN STO/130
kolor: dąb canterbury
wys./szer./dł.:
75/85,5/130-180 cm

stół OREGON STO/140
kolor: dąb sonoma (fot.), dąb canterbury
wys./szer./dł.: 77/90/140-180 cm

stół LOREN STO 140
kolor: wenge (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dł.: 77/90/140-180 cm

stół LIMES, kolor: dąb sonoma/dąb sonoma,
dąb sonoma/lawa, dąb san remo jasny/dąb
san remo jasny, dąb san remo jasny/lawa
wys./szer./dł.: 74/90/140-180 cm

stół ESTO 160, kolor: kasztan (fot.),
dąb amsterdam
wys./szer./dł.: 76,5/90/160-200 cm

stół BAWARIA DSTO 150
kolor: orzech włoski
wys./szer./dł.: 78/90/160-200 cm

stół KENT MAX, kolor: kasztan (fot.),
dąb amsterdam
wys./szer./dł.: 78/100/160-360 cm

stół BAWARIA MAX, kolor: orzech włoski
wys./szer./dł.: 78/100/160-360 cm
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vario

To takie proste!

zaprojektuj swój własny stół i ławę

Dzięki przemyślanym rozwiązaniom jakie dla Ciebie przygotowaliśmy z łatwością zaprojektujesz idealny stół lub ławę.
System VARIO umożliwia indywidualny dobór rozmiaru, kolorystyki oraz stylu blatów i nóg.
Sprawdź możliwości, ciesz się wyborem!

Tak może wyglądać Twoja wersja ławy Vario.

1. Zdecyduj o wymiarze stołu lub ławy Vario.

3. Dobierz spośród 3 rodzajów blatów.

Stoły nierozkładane:
300

110

160

210

260

310

90

80

80

BLAT - naturalna okleina: dąb, buk, drewniane wzmocnienie krawędzi

100
100

250

90

200

80

150

76

100

PROF02

PROF03

90

PROF01

150

200

250

300

100

100

4. Zastosuj odpowiednie nóżki.

Ławy:
320

52
210

260

310

90

110

360

70

90

110

60

70

160

70

125

NOGI - wykonane z drewna: dąb, buk

75

270

125
75

220

70

170

100

120

100
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Stoły rozkładane:

Nie idź na kompromis. Wybieraj i przebieraj, aż
stworzysz model idealnie dopasowany do swoich potrzeb.
Przygotowaliśmy mnóstwo propozycji. Do dzieła!

2. Wybierz spośród szerokiej gamy kolorów i 2 rodzajów drewna.
TX007

TX008

TX040

TX023

TX004

TX012

TX002

drewno
dębowe

TX002

TX004

TX007

TX008

TX012

TX023

TX040

TX041

czereśnia vis - a - vis

buk naturalny

TX055

dąb wenge mahoń

czereśnia antyczna

olcha miodowa

TX056
oliwka

wiśnia włoska

czereśnia vis - a - vis

TX057
biały

wenge

czereśnia antyczna

TX058
czarny

olcha miodowa

orzech włoski

TX059

orzech sylt

orzech włoski

wenge

TX060
mahoń

buk naturalny

wiśnia włoska

TX061
rustikal

dąb canterbury

TX062
szary

TX045
wanilia

drewno
bukowe

VN01

VN02

VN03

VN04*

VN05

VN06

VN07

VN08

TX063

czerwony

1 wkładka

*UWAGA: Noga VN04 przy zamawianiu krzesła i ławy nie posiada ozdobnych frezów, które występują jedynie w nodze stołu.

2 wkładka

3 wkładka

4 wkładka

Stół wyposażony w 2 lub więcej wkładek wewnętrznych
posiada dodatkową, regulowaną nogę metalową.

Przykładowe długości stołów Vario.
* wkładki przechowywane są poza stołami

Przykładowe długości stołów Vario.

VN09

łóżka

łóżko DANTON LOZ/160
kolor: dąb sonoma
wys./szer./dł.: 43,5-95,5/165/205,5 cm

Cała historia rozpoczyna się nocą, kiedy kładziesz
głowę na miękkiej poduszce, okrywasz się ciepłą
kołdrą i zamykasz zmęczone powieki, a to wszystko
w idealnym, w pełni komfortowym łóżku. Bo dobrze
przespana noc, to dobry dzień.

łóżko SENEGAL LOZ/160
kolor: alhambra (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dł.: 44-96/172/206 cm

łóżko KASPIAN LOZ/160
kolor: dąb sonoma (fot.), wenge, dąb monument
wys./szer./dł.: 35-60,5/166/206,5 cm

wezgłowie
w standardzie

łóżko RAFLO LOZ/160
kolor: orzech salev (fot.), dąb wenge brąz,
dąb wenge brąz/piaskowy wysoki połysk,
orzech salev/piaskowy wysoki połysk,
orzech salev/biały wysoki połysk
wys./szer./dł.: 37-82,5/180,5/207 cm

łóżko IBERIA LOZ/160
kolor: dąb platinum (fot.), dąb kasztanowy
wys./szer./dł.: 44,5-99,5/179/209 cm

łóżko AUGUST LOZ/160
kolor: wenge
wys./szer./dł.: 37,5-78,5/175,5/213 cm

w opcji
wezgłowie tapicerowane

łóżko OREGON LOZ/160
kolor: dąb sonoma, dąb canterbury (fot.)
wys./szer./dł.: 50,5-87,5/165/206,5 cm

wezgłowie
tapicerowane

łóżko VENOM LOZ/160
kolor: orzech merano/czarny połysk
wys./szer./dł.: 35,5-109/172,5/210 cm
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łóżko LOREN LOZ/160
kolor: wenge/akacja mali brąz (fot.), dąb sonoma
wys./szer./dł.: 43-98/167,5/208 cm

łóżko AGUSTYN LOZ/160
kolor: dąb sonoma
wys./szer./dł.: 37,5-78,5/175,5/213 cm

wezgłowie
tapicerowane

łóżko VENOM MIX LOZ/160
kolor: dąb sonoma
wys./szer./dł.: 35,5-109/172,5/210 cm

łóżko LARGO LOZ/160
kolor: dąb wenge ciemny (fot.), dąb sonoma,
dąb sonoma/ sibu, dąb wenge ciemny,
dąb wenge/sibiu
wys./szer./dł.: 42,5-70,5/167/206 cm
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łóżko KOEN LOZ/160
kolor: dąb canterbury
wys./szer./dł.: 42,5-75,5/165/205,5 cm

łóżko ORIENT LOZ/160
kolor: jabłoń plato ciemna
wys./szer./dł.: 37,5-78,5/175,5/213 cm

łóżko ELPASSO
kolor: dąb san remo jasny (listwa ozdobna:
dąb wenge brąz)
wys./szer./dł.: 43,5-90,5/165/203,5 cm

łóżko AZTECA
kolor: biały/biały wysoki połysk, dąb san
remo, biały/dąb san remo,
dąb san remo/biały wysoki połysk
wys./szer./dł.: 35-86/165/214 cm

łóżko KIM
kolor: klon nida (fot.), klon strassburg
wys./szer./dł.: 35,5-60,5/163/204 cm

łóżko KENT ELOZ/160
kolor: kasztan (fot.), dąb amsterdam
wys./szer./dł.: 60,5-81,5/175/210 cm

łóżko JULY LOZ/160
kolor: akacja mali brąz
wys./szer./dł.: 42,5-75,5/165/205,5 cm

łóżko AREKA LOZ/160
kolor: wenge/wenge magia
wys./szer./dł.: 46,5-76,5/165/206,5 cm

łóżko PALEMO LOZ/160
kolor: wiśnia malaga
wys./szer./dł.: 46,5-90,5/165/205,5 cm

łóżko MEZO LOZ/160
kolor: buk tatra
wys./szer./dł.: 38-74/165/207,5 cm

łóżko DOORS HLOZ/160
kolor: wenge
wys./szer./dł.: 36-73,5/168,5/205,5 cm

łóżko TAURI LOZ/160
kolor: dąb wenge
wys./szer./dł.: 30-70/173/206,5 cm

łóżko SEN 160W
wys./szer./dł.:
47,5-68,5/168-178/204,5 cm
(wymiary dotyczą łóżka
bez pojemnika na pościel)

łóżko SEN 160 - w opcji dwa
materace ze stelażem
2x80/199

łóżko SEN 160*
kolor: olcha miodowa (fot.), orzech preseo
wys./szer./dł.: 47,5-68,5/161,5-171,5/207 cm
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łóżko NATALIA LOZ/160
kolor: wiśnia primavera (fot.), modrzew sibiu jasny
wys./szer./dł.: 45-76/174/213 cm

łóżko BOLDEN LOZ/160
kolor: wiśnia primavera
wys./szer./dł.: 42,5-70,5/174,5/205 cm

łóżko LARGO CLASSIC LOZ/160
kolor: wiśnia włoska
wys./szer./dł.: 42,5-70,5/167/206 cm
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Wygodne, w pełni funkcjonalne, przemyślane, stylowe –
możesz spać spokojnie, pomyśleliśmy o wszystkim.
łóżko BAWARIA DLOZ/160
kolor: kasztan/orzech włoski
wys./szer./dł.: 60-83/169/210 cm

łóżko ORLAND LOZ/160
kolor: czereśnia orlando (fot.), dąb bielony,
dąb mokka
wys./szer./dł.: 40-78/170,5/208 cm

łóżko MAROCCO LOZ/160
kolor: wenge/dąb wenge mahoń
wys./szer./dł.: 46,5-76,5/165/206,5 cm

łóżko ALEVIL LOZ/160
kolor: czereśnia medi
wys./szer./dł.: 43-83,5/180,5/208,5 cm

łóżko KASPIAN CLASSIC LOZ/160
kolor: wiśnia primavera jasna
wys./szer./dł.: 36-70,5/168/207,5 cm

łóżko KENTAKI LOZ/160
kolor: wiśnia primavera
wys./szer./dł.: 54,5-81/169/208 cm

łóżko STYLIUS NLOZ/160
kolor: czereśnia antyczna
wys./szer./dł.: 56-79/169/209 cm

łóżko BIGGER LOZ/160
kolor: calvados
wys./szer./dł.: 56,5-78/170/204,5 cm

łóżko ONTARIO LOZ 160
kolor: klon ontario
wys./szer./dł.: 56-79/169/209 cm

listwa wiencząca
w opcji

łóżko ATRISS LOZ/160
kolor: olcha miodowa
wys./szer./dł.: 31,5-50,5/167/203 cm
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łóżko DREAM ŁÓŻKO 160
kolor: klon nida
wys./szer./dł.: 39,5-85,5/177/218,5 cm

łóżko FANTAZJA ŁÓŻKO 160
kolor: wiśnia primavera
wys./szer./dł.: 37-65,5/170,5/210 cm
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Sprawdź naszą bogatą ofertę
materaców i stelaży w katalogu forsleep
i na stronie www.brw.com.pl

IMIR -

ergonomiczne podparcie

Wkład materaca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniowe o średnim stopniu twardości. Ich usytuowanie
w odrębnych kieszonkach zapewnia elastyczność punktową oraz odpowiednie podparcie ciała.
7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.
Materac dwustronny, obłożony sprężystą pianką poliuretanową z atestem higienicznym.
Do wyboru pokrowiec letnio-zimowy Clima+ lub pralny Fresh+.
Twardość materaca: średnia.
Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.

W TROSCE
O TWÓJ ZDROWY SEN
teracy i stelaży

sprawdź naszą bogatą ofertę ma

Wysokość materaca: ok. 19 cm.

10
LAT

CERES - twardość naturalnego kokosu
Wkład materaca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniowe o średnim stopniu twardości.
Ich usytuowanie w odrębnych kieszonkach zapewnia elastyczność punktową oraz odpowiednie podparcie ciała.
7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.
Materac dwustronny, obłożony sprężystą pianką poliuretanową z atestem higienicznym.
Jednostronnie materac dodatkowo utwardzony warstwą naturalnego kokosu.
Do wyboru pokrowiec letnio-zimowy Clima+ lub pralny Fresh+.
Twardość materaca: wysoka po stronie z kokosem, średnia po stronie bez kokosu.
Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: ok. 19 cm.

10
LAT

Mimas - zdrowie do potęgi

10
LAT

Wkład materaca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniowe o wysokim stopniu twardości.
Ich usytuowanie w odrębnych kieszonkach zapewnia elastyczność punktową oraz odpowiednie podparcie ciała.
7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.
Materac dwustronny, obłożony sprężystą, antybakteryjną pianką Ultra-Fresh® z atestem higienicznym.
Pianka dodatkowo posiada specjalne profilowanie, dopasowane do 7 stref twardości materaca,
zapewniające działanie masujące.
Pokrowiec Silver+ z jonami srebra, możliwość prania w pralce w temp. 600C.
Twardość materaca: wysoka.

Kolekcja materaców i stelaży ForSleep została zaprojektowana po przeprowadzeniu szeregu
testów produktów oraz badań preferencji Polaków. Efektem połączenia zebranej wiedzy z najlepszymi
surowcami jest oferta materaców i stelaży, zapewniających najwyższy komfort snu w przystępnej cenie.

Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: ok. 23 cm.

10
LAT

ELEMENTY DO ROZBUDOWY
nowość

SZAFKI GÓRNE

G1D/40/57-LP

G1D/50/57-LP

GO/50/30

GO/60/30

POL/40

POL/50

POL/100

GNWU/57-LP

DNW/100/82-L

DNW/100/82-P

SZAFKI DOLNE

D1D/40/82-L

D1D/40/82-P

D3S/40/82

D1D/50/82-L

D1D/50/82-P

DPK /60/82

mikroukład
150
G2D/60/57

kuchnie

mikroukład

100

mikroukład

150

G2W/80/57

JUNONA biały połysk/szary wolfram

Junona Line

Komplet Junona Line 240 i mikroukład 150 i 100
zostały stworzone z myślą o jak najniższych cenach. Zakup
całego kompletu jest bardziej ekonomiczny niż elementów
kupowanych osobno. W skład kompletu wchodzą szafki
niezbędne do Twojej kuchni, które można rozbudować
o dodatkowe elementy.

G2D/80/57

mikroukład
100

G2W/80/57
OPCJA

4 wersje kolorystyczne
JUNONA LINE >
nowość

opcja
(półka szklana + oświetlenie led)

nowość

D2D/60/82

D2D/80/82

DK2D/80/82

DG4D1S1K /150

*

· wszystkie szafki dolne wyposażone są w blat z wyjątkiem DK2D/80/82
· wszystkie fronty posiadają uchwyty:
- dąb sonoma/ dąb wenge, dab sonoma - uchwyt w kolorze satyna o rozstawie 96 mm
- biały połysk/szary wolfram, modrzew sibiu jasny - uchwyt w kolorze tytan o rozstawie 128 mm

komplet

240

DG4D1S/100 *

·
·
·
·

D2D/50/195-L

D2D/50/195-P

wys. szafek górnych 57,3 cm
wys. szafek dolnych 82 cm + blat 32 mm
gł. szafek dolnych: 45 cm
gł. szafek górnych: 28,5 cm

* sprzedaż tylko w komplecie

nowość

100 cm

274

150 cm
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240 cm

1

2

3

dąb sonoma
/ dąb wenge

dąb sonoma

biały połysk
modrzew sibiu
/szary wolfram jasny

4
modrzew sibiu jasny

dąb sonoma

dąb sonoma/dąb wenge
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ELEMENTY DO ROZBUDOWY
SZAFKI GÓRNE WYSOKOŚCI 716 mm oraz SZAFKI NADOKAPOWE WYSOKOŚCI 400 mm
SIĘGA DO WYSOKOŚCI 211 cm + LISTWA WIEŃCZĄCA

szafka górna
nadokapowa
NKGO-50/40-O
wys./szer./gł.
400/500/288

szafka górna
nadokapowa
NKGO-60/40-O
wys./szer./gł.
400/600/288

*
szafka górna
NKG-30/72-P
wys./szer./gł.
716/300/288

*
szafka górna
NKG-40/72-P
wys./szer./gł.
716/400/288

*
szafka górna
NKG-50/72-P
wys./szer./gł.
716/500/288

szafka górna
NKG-60/72-L/P
wys./szer./gł.
716/600/288

szafka górna
NKG-80/72-L/P
wys./szer./gł.
716/800/288

szafka górna
witryna
NKG-80/72LV/PV
wys./szer./gł.
716/800/288

szafka górna z
ociekarką
NKGC-80/72-L/P
wys./szer./gł.
716/800/288

*
szafka górna
narożnik
wewnętrzny
NKGNWU
-60/72-L
wys./szer./gł.
716/600/600

szafka górna
otwarta
NKG-15/72
wys./szer./gł.
716/150/288

**
górny narożnik
zewnętrzny
NKGNZ-30/72
wys./szer./gł.
716/288/288

SZAFKI DOLNE 820 mm + BLAT 280 mm
KOLOR
KORPUSU SZAFEK:
JABŁOŃ CIEMNA

PORTAL wiśnia koreańska patyna

kuchnie

Nika

dlaczego
kupując komplet
oszczędzasz?

18 rodzajów frontów NIKA >

*
szafka dolna
NKD-40/82-P
wys./szer./gł.
820/400/453

kuchnie

180

260

STANDARD

260

FANTAZJA

*
szafka dolna z
jedną szufladą
NKD1S-50/82-P/S
wys./szer./gł.
820/500/453

*
szafka dolna
NKD-30/82-P
wys./szer./gł.
820/300/453

*
szafka dolna z
jedną szufladą
NKD1S-30/82-P/S
wys./szer./gł.
820/300/453

szafka dolna z
czterema szufladami
NKD4S-40/82-S/3S
wys./szer./gł.
820/400/453

szafka dolna
NKD-60/82-L/P
wys./szer./gł.
820/600/453

szafka dolna
NKD-80/82-L/P
wys./szer./gł.
820/800/453

ZABUDOWA
NAROŻA
900/900

szafka dolna
pod zabudowę
piekarnika
NKDP-60/82-K
wys./szer./gł.
820/600/498

3 komplety NIKA >

www.brw.com.pl

Do każdej szafki z oferty dodatkowej należy domówić blat. Zróżnicowanie długości blatów pozwala
na połączenie kilku szafek wspólnym odcinkiem na podstawie dostępnych wymiarów: 150, 300L*, 300P*, 300, 400,
500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1600, 2000 mm. Blaty do szafek narożnych zewnętrznych.
*Blaty do szafek narożnych zewnętrznych
Szerokość blatów: 600 mm.
Grubość blatów: 28 mm

Oferta kuchni NIKA obejmuje 18 frontów. Dla kompletu NIKA 180 dostępne są dwa
kolory frontu, dla NIKA 260 STANDARD piętnaście oraz dla NIKA 260 FANTAZJA trzy.

Komplety Nika zostały stworzone z myślą o Klientach ceniących jakość w niskiej cenie.
Zakup kompletów jest bardziej ekonomiczny niż kupno pojedynczych szafek. Specjalny system pakowania szafek gwarantuje szybką
i bezpieczną dostawę oraz pozwala na organizację samodzielnego i łatwego montażu mebli.
Każdy z kompletów posiada elementy wspólne dla wszystkich - korpusy i cokoły w kolorze jabłoni ciemnej oraz blaty w kolorze pietry
beżowej. Do każdej z szafek przypisany jest oddzielny blat. Szafki posiadają estetyczne wnętrza w kolorze białym, zaś każdy z frontów
zaopatrzony jest w starannie dobrany uchwyt.

276

KOLOR BLATU:
PIETRA BEŻOWA

szafka dolna pod
zlewozmywak
NKDK-80/82-L/P
wys./szer./gł.
820/800/453

*
szafka dolna narożnik
wewnętrzny
NKDNW-90/82-P
wys./szer./gł.
820/793/790

szafka dolna
otwarta
NKD-15/82
wys./szer./gł.
820/150/453

dolny narożnik
zewnętrzny lewy
NKDNZL-30/82
wys./szer./gł.
820/276/550

dolny narożnik
zewnętrzny prawy
NKDNZP-30/82
wys./szer./gł.
820/276/550

listwa maskująca
NKDBZ-10/82
wys./szer./gł.
820/100/116

szafka wysoka
NKD-40/211
wys./szer./gł.
2110/400/560

*SZAFKA DOSTĘPNA JEST W SPRZEDAŻY Z FRONTAMI OTWIERANYMI NA PRAWO LUB LEWO
** SZAFKA DOSTĘPNA JEST W SPRZEDAŻY PRAWA LUB LEWA
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nowość

kuchnie

nowość

Family Line

front typu OLDER w kolorze biały canadian

25 rodzajów frontów

front TABES 2 w kolorze lava mat / dakar mat

*

*

*

*

*

*

Family Line

*

+

+ front aluminiowy

FAMILY LINE >

kuchnie

*Fronty w połysku

Oferta kuchni Family Line obejmuje 25 frontów, wśród których znajduje się 6 wzorów klasycznych,
8 nowoczesnych oraz front aluminiowy. W kreowaniu idealnej kuchennej kompozycji pomogą również korpusy
kuchenne, dostępne w trzech modnych kolorach do wyboru oraz 17 rodzajów uchwytów.

W kuchniach FL mamy wzory zarówno klasyczne jak i nowoczesne: Anake, Letis, Kapelo, Older(nowość), Melos, Marocco
Wzory nowoczesne to: Delano, Edan, Tabes 2 (nowość), Tafne, Top Line, Tapo, Tamat, Plate
Ofertę frontów uzupełnia front aluminiowy: TAL 2

Solidny blat to podstawa dobrze urządzonej kuchni. Wybieraj spośród 2 wariantów gotowych blatów
dostępnych w 19 różnych rozmiarach. Możesz też zdecydować się na blat wykonany pod wymiar wybierając
spomiędzy 7 oferowanych wzorów.

W komplecie. Rodzinne Kuchnie Family Line to także 15 gotowych kompletów o szerokości 260 cm – 11 w wersji modern oraz 4 w wersji classic.
Podstawowy układ można z łatwością rozbudować o szafki dodatkowe. Tak szeroki wybór zapewnia swobodę aranżacji każdej kuchni.

Projektując nasze kuchnie nie zapomnieliśmy o profesjonalnych akcesoriach. Z pewnością docenisz opcję
wygodnego otwierania frontów okapowych, która możliwa jest dzięki zastosowaniu podnośników gazowych.
Komfortową pracę umożliwią też specjalistyczne amortyzatory, gwarantujące ciche domykanie frontów i szuflad. Dodatkowym udogodnieniem jest opcja precyzyjnej regulacji poziomowania wszystkich szafek górnych
oraz nóżek.

Katalog kuchni
FAMILY LINE
dostępny w salonach!
278
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W trosce o komfort i wygodę codziennego użytkowania mebli zadbaliśmy o profesjonalne wyposażenie dodatkowe naszych kuchni. Przestrzeń w kuchennym wnętrzu pomogą zagospodarować szafki pod zabudowę
sprzętu AGD. Funkcjonalność mebli podniesie obrotowa półka umożliwiająca dostęp do najgłębszych zakamarków narożnika szafki oraz oświetlenie punktowe, które podświetla przestrzeń przygotowywania posiłków.
Pomyśleliśmy też o ekologii wyposażając nasze kuchnie w wysuwane pojemniki do segregacji śmieci.
Ponad 70 wielofunkcyjnych szafek umożliwia zaprojektowanie kuchni marzeń w ekonomicznej cenie.

TOP LINE biały połysk
(komplet 260 Modern)

KAPELO jabłoń ciemna paltyna
(komplet 260 Classic)
279

kuchnie

Senso Kitchens

33rd Saperavi Avenue magnolia połysk (lakier) / dąb kasztanowy (fornir)

KASETTA biały canadian

Senso Kitchens

kuchnie

2 grupy klasyczne: Royal i Sentima oraz 2 nowoczesne: Capital i Traffic tworzą wspólnie
jeden z największych systemów mebli kuchennych. Indywidualne zamówienia przyjmują projektanci w wyspecjalizowanych studiach, dysponujący ponad 500 bryłami szafek w zróżnicowanej
stylistyce, którym charakter nadaje 51 wzorów frontów w ponad 150 kolorach.

NOWOŚĆ

51 wzorów frontów, ponad 150 kolorów

www.brw.com.pl

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Katalog kuchni
na wymiar
SENSO KITCHENS
dostępny w salonach!
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grupa capital - 11 wzorów frontów, 54 kolory

1

grupa royal - 16 wzorów frontów, 22 kolory

NOWOŚĆ

2014.indd

BRW Senso_

PM

NOWOŚĆ

okladka

12:18:37

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

katalog 2014
9/25/13

NOWOŚĆ

grupa traffic - 12 wzorów frontów, ponad 100 kolorów

grupa sentima - 12 wzorów frontów, 62 kolory
281

meble tapicerowane

wane

picero
Meble ta

Family Line

Family Line

meble tapicerowane

5
2014 /2 01

Nasze meble tapicerowane to połączenie jakości i wygody z trendami wzorniczymi

W naszej ofercie znajdziesz jeszcze więcej nowych projektów, kolorów i funkcji niż dotychczas, abyś mógł czerpać

i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Podłokietniki, poduchy, zagłówki,

inspiracje i cieszyć się nowymi możliwościami. Z nami urządzisz wnętrze nie tylko funkcjonalnie, ale także estetycznie

nóżki, kółka - wszystko to ma ułatwić wypoczynek. Przedstawiamy szeroki wybór pięk-

i modnie. Kształt, funkcje, materiał oraz kolor - to dzięki nim dobierzesz sofę zgodnie ze swoimi preferencjami i zaaran-

nych i funkcjonalnych kanap, sof, foteli, narożników oraz zestawów wypoczynkowych.

żujesz wnętrze w niepowtarzalny sposób.

Katalog mebli
tapicerowanych
FAMILY LINE
dostępny w salonach!
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Więcej pomysłów na Twoje wnętrze
oraz nowe katalogi znajdziesz w salonie
i na stronie www.brw.com.pl
Meble tapicerowane

2014/2015

JUNONA
k u c h n i e

d l a
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Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie
dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania katalogu do druku (7/2014). Ze względu
na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić
od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia wnętrz. Wykorzystane
na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. Podane wymiary mebli mogą ulec
nieznacznej zmianie, w takim przypadku zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie
internetowej brw.com.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi (uwzględniają
zwieńczenia). 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. Podane informacje o dostępności są informacjami
aktualnymi na dzień oddania katalogu do druku, w celu ustalenia dokładnego czasu realizacji
zamówienia skontaktuj się ze sprzedawcą.

