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35 lat za nami

Zespół Meble Wójcik
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Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1986 roku, kiedy to Leszek 
Wójcik zbudował pierwszy zakład stolarski. W ciągu kolejnych 35 lat 
małe przedsiębiorstwo przekształciło się w nowoczesną firmę, 
która zatrudnia 1600 pracowników i  produkuje meble znane nie 
tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Dom jest naszym azylem, własnym miejscem na ziemi, jak 
również rodzinnym gniazdem. Chcemy, aby kojarzył się 
z pozytywnymi emocjami oraz ciepłem. Domowa prze-
strzeń to również komfort, bo w końcu nie ma nic przyjem-
niejszego niż krótka drzemka po pracy w wygodnym łóżku 
czy pyszny obiad przy rodzinnym stole.

Każdy ma swoje potrzeby i gusta, dlatego nie ma jednoli-
tego rozwiązania, jak powinna wyglądać idealna przestrzeń 
mieszkalna. Powinniśmy dopasować ją przede wszystkim 
do indywidualnych upodobań i nie podążać za utartymi 
schematami.

Dla nas prawdziwą przyjemnością jest pomoc w stworzeniu 
wnętrza TAK, JAK LUBISZ. Kolekcje Meble Wójcik projekto-
wane są z myślą o zarówno małych, jak i dużych metrażach. 
Chcemy, aby w naszych meblach każdy odnalazł coś dla sie-
bie, stąd ich różnorodność. Zespół doświadczonych specja-
listów również dba o staranność wykonania elementów, by 
dostarczyć do Twojego domu meble najwyższej jakości.

Szukasz inspiracji wnętrz? Od mebli wymagasz, aby obok 
estetyki były również funkcjonalne? Przejrzyj nasz katalog 
i odwiedź stronę internetową www.meblewojcik.pl. Jeszcze 
więcej pomysłów i inspiracji domowych przestrzeni znaj-
dziesz również na naszych profilach na Facebooku, Insta-
gramie i blogu „Jak umeblować i nie zwariować”.

Drogi Kliencie,
urządź z nami Swój dom

Stwórz wnętrze dopasowane 
do Twoich potrzeb.

Nasze produkty wyróżnione nagrodami: 
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Kolekcja Fribo i Fribo Białe: stół typ FRIT03, krzesło typ S110 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Gołębia Szarość),  
witryna typ FRIV01, regał typ FRIR01, witryna typ FRIV01, komoda typ FRIK04, komoda typ FRIK03, stolik typ RTV24

Jak umeblować i nie zwariować

Aranżacja salonu 
i jadalni – na co 
zwrócić uwagę?
Wnętrze kształtuje nastrój, potrafi wyciszyć lub twórczo pobudzić. Od nas zależy, jak 
będzie ono na nas działać. Wybierając meble i dodatki do pokoju dziennego, zasta-
nów się nad tym, jakie powinien spełniać funkcje. Dla jednych priorytetem będzie 
duża sofa i maksymalnie wyeksponowania przestrzeń do wypoczynku, kto inny zre-
dukuje tę strefę na rzecz miejsca do zabawy dla dzieci. Gdy dla jednych najważniejszy 
będzie duży rodzinny stół, ktoś inny postawi na regały potrzebne do przechowania 
potężnej kolekcji książek lub winyli.

Zacznij więc od zastanowienia się nad swoim stylem życia i potrzebami. Wtedy 
będzie łatwiej zaplanować, jakie kupić meble i jak optymalnie je ustawić. W mojej 
aranżacji postawiłam na wielofunkcyjność pokoju dziennego, który podzielony jest 
na dwie strefy: relaksu i jadalnianą. Linię podziału wyznacza sofa, która wcale nie 
musi być meblem przylegającym do ściany. Beżowe ściany i jasne dodatki sprzyjają 
wyciszeniu, całość przełamana jest kilkoma rzeczami w kolorze granatowym.

Karolina, autorka profilu 
@aletuladnie na Instagramie.

Jak nikt inny łączy piękno prostoty z nut-
ką ekstrawagancji i stylem skandynaw-
skim. Lubi minimalistyczne, przestronne 
przestrzenie, proste, ciekawe formy i po-
łączenie starego z nowym. Nie zapomina 
przy tym o naturalnych, żywych akcen-
tach. Karolina pokazuje, jak czasami nie-
wielkim kosztem nadać każdemu wnętrzu 
charakteru i sprawić, by każda przestrzeń 
zyskała niepowtarzalną duszę. Efekt „ale 
tu ładnie” – gwarantowany!

wszystkie
elementy kolekcji

str. 160

Dobrze UrządzONE
W ramach projektu UrządzONE, zaprosiliśmy Karolinę (@aletuladnie), Kasię (Conchita 
Home) oraz Jagodę (Lovingit.pl) do zaaranżowania 15-metrowej przestrzeni – po swo-
jemu, dokładnie tak jak lubią. W ten sposób powstały trzy wyjątkowe wnętrza z na-
szymi meblami w roli głównej. Karolina zaprojektowała wielofunkcyjny pokój dzienny, 
Kasia nastrojową sypialnię, a Jagoda – przytulny pokój dziecięcy. Zainspiruj się!
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@aletuladnie

Ciekawe pomysły i rozwiązania aranżacyjne,  
czyli mój pomysł na salon połączony z jadalnią.

Projektując strefę dzienną, zdecydowałam się na zestawienie dwóch kolorów 
mebli z tej samej kolekcji Fribo. Meble nie zlewają się z sobą, a ten sam kształt 
i forma pozwala zachować wrażenie spójności. Komody zapewniają miejsce do 
przechowywania, a witryny pozwalają wyeksponować najbardziej efektowne de-
koracje. Wnętrze jest przytulne, dzięki dodatkom z naturalnych materiałów, takich 
jak bambus, bawełna i drewno. 

Do takiego wnętrza z przyjemnością się wraca, 
a neutralna baza kolorystyczna sprawia, że szyb-
ko się nie znudzimy. Gdy najdzie nas potrzeba na 
zmiany, wystarczy wymienić dekoracje, wprowa-
dzić inny kolor i uzyskamy całkowicie nowe wnę-
trze, bez potrzeby kosztownego remontu.

Zobacz film 
#UrządzONE z @aletuładnie



komoda typ BROK04, regał typ BROR01, komoda typ BROK01
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metalowy 
stelaż

komoda typ BROK06

komoda typ BROK04, regał typ BROR02, półka typ BROP02, komoda typ BROK01

Kolekcja Brolo to kwintesencja nowoczesności dzięki innowacyjnemu ma-
teriałowi zastosowanemu we frontach poszczególnych brył. Płyta MDF 
barwiona w masie została pokryta błyszczącą białą folią, a następnie fre-
zowana w geometryczne wzory, wobec tego widoczne stało się czarne 
wnętrze płyty. Ten oryginalny efekt został ocieplony pięknym drewnianym 
dekorem korpusu, co w połączeniu dało niezwykle designerski wygląd. 

nowocześnie i stylowo
wszystkie

elementy kolekcji

str. 156

BROLOno
w

oś
ć

pokój dzienny / jadalnia 7      6     



komoda typ BROK04, stół typ MWST04, krzesło Snap S304 (Wybarwienie nóg: Czarny/Tkanina: Musztardowy Szyk), 
witryna typ BROV01L, półka typ BROP02, komoda rtv typ BROK01, regał typ BROR01, stolik typ BROT01

stół rozkładany 
synchronicznie

mega długi 
stół
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połysk frontów

metalowy 
stelaż

komoda typ BROK04, stół typ MWST04, krzesło Snap S304 (Wybarwienie nóg: Czarny/Tkanina: Musztardowy Szyk), 
witryna typ BROV01L, półka typ BROP02, komoda rtv typ BROK01, regał typ BROR01, stolik typ BROT01

BROLOno
w

oś
ć

 8     9      8     pokój dzienny / jadalnia



KORPUS/FRONT
Dąb Catania, Czarna Perła/Biały Połysk

półka typ BROP02, komoda typ BROK06, witryna typ BROV02, regał typ BROR01, stół rozkładany typ BROT02, 
krzesło Snap S112 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Nakrapiana Czerń)

stół rozkładany 
synchronicznie

Komody na metalowych stelażach, stół z synchroniczną 
prowadnicą, która ułatwia jego płynne rozkładanie oraz 
możliwość zamontowania dodatkowego oświetlenia 
Led sprawia, że kolekcję z pewnością docenią miłośnicy 
eleganckich i nietuzinkowych wnętrz.

dużo zalet
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Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

półka typ BROP02, komoda typ BROK06, witryna typ BROV02, regał typ BROR01, stół rozkładany typ BROT02, 
krzesło Snap S112 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Nakrapiana Czerń)

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn

 10     11      10     pokój dzienny / jadalnia



KORPUS I FRONT
Dąb Grandson

witryna typ CNAV01, półka typ CNAP02, komoda rtv typ CNAF03

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn
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CORTINA

Ciepłe wybarwienie dębu, metalowe, postarzane uchwyty oraz 
masywna konstrukcja frontów przywodzą na myśl klasyczne meble 
drewniane. Jednak przeszklone boki witryn, które można dodatkowo 
podświetlić przełamują tradycję i sprawiają, że solidne bryły stają się 
optycznie delikatniejsze. Przyjemność używania mebli zwiększa me-
chanizm cichego domykania frontów.

tradycyjne i ponadczasowe

komoda typ CNAK04

przedpokój 
CORTINA

str. 152

wszystkie
elementy kolekcji

str. 156

ciche domykanie

witryna typ CNAV01

 12     13      12     pokój dzienny / jadalnia



komoda typ CNAK02, półka typ CNAP02, stół rozkładany typ CNAT03, krzesło Master M109 
(Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Butelkowa Zieleń), witryna typ CNAV03, komoda typ CNAK04

stół rozkładany 
synchronicznie
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Solidna, masywna konstrukcja stołu nabrała lekkości 
dzięki nogom w kształcie litery „L”, a synchroniczna pro-
wadnica pozwala go z łatwością rozłożyć w zależności od 
modelu nawet do 200cm długości. 

zgrabny stół 
CORTINA

 14     15      14     pokój dzienny / jadalnia
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witryna typ CNAV01, komoda typ CNAK02, półka typ CNAP02, komoda rtv typ CNAF03, stolik typ CNAT04

CORTINA

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp

 16     17      16     pokój dzienny / jadalnia



komoda typ FRIK04

KORPUS I FRONT
Dąb Ribbeck Złoty

 18      18     



wszystkie
elementy kolekcji

str. 162

komoda rtv typ FRIF01

ciepło i przytulnie

półka typ FRIP01, komoda rtv typ FRIF01, bieliźniarka typ FRIS01, komoda typ FRIK03, stolik typ RVT24

Trendy we wnętrzach przychodzą i odchodzą. Jest jednak coś, 
co oprze się zmieniającej modzie – prosta forma i motyw na-
turalnego drewna. We wnętrzu urządzonym meblami z kolekcji 
Fribo od progu poczujemy się dobrze, a sprawi to właśnie ciepły 
odcień dekoru Dąb Ribbeck Złoty. Cechami charakterystycz-
nymi programu są fronty z lekką strukturą wyczuwalną pod 
palcami, szuflady z pełnym wysuwem oraz to, że system jest 
bezuchwytowy. Kolekcja dostępna jest też w kolorze białym.

FRIBO

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp

 18     19      18     pokój dzienny / jadalnia



KORPUS I FRONT
Biały Alpejski

stół rozkładany typ FRIT03, krzesło Master M212 (Wybarwienie nóg: Biały/Tkanina: Welwetowy Grafit), M205 (Wybarwienie nóg: Biały/Tkanina: Zgaszony Róż), 
M208 (Wybarwienie nóg: Biały/Tkanina: Aksamitny Turkus), M207 (Wybarwienie nóg: Biały/Tkanina: Głęboki Granat), komoda typ FRIK01, szafa typ FRIS02, 
półka typ FRIP02, komoda rtv typ FRIF02, 2 x witryna typ FRIV01

stół rozkładany 
synchronicznie

 20      20     



Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

wszystkie
elementy kolekcji

str. 160

FRIBO BIAŁE

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp

 20     21      20     pokój dzienny / jadalnia



komoda typ FRIK04, 2 x witryna typ FRIV01, regał typ FRIR01, stół rozkładany typ FRIT03, krzesło Master M105 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Zgaszony Róż)

Bardzo podobają Ci się eklektyczne wnętrza, nieoczy-
wiste połączenia wzorów i dekorów, ale nie wiesz, jak 
się za to zabrać? Dwa kolory mebli Fribo świetnie się ze 
sobą łączą – nawet w jednym pomieszczeniu. Komoda  
w odcieniu dębu i biała witryna albo odwrotnie – te same 
kształty, ale zupełnie inne wrażenia. Zestawione razem 
nadadzą wnętrzu oryginalności zgodnie z najnowszymi 
trendami wnętrzarskimi.

łącz, zestawiaj, miksuj
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stół rozkładany 
synchronicznie

FRIBO/
FRIBO BIAŁE 

 22     23      22     pokój dzienny / jadalnia



KORPUS/FRONT
Dąb Lefkas Ciemny/

Czarny Mat, Dąb Lefkas Ciemny

komoda typ HAVK03, witryna typ HAVV06

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp
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witryna typ HAVV01, bieliźniarka typ HAVS01 wszystkie
elementy kolekcji

str. 164

Czarne matowe fronty sąsiadują z wyrazi-
stym dekorem drewna - ten ciekawy trend 
pojawia się w najbardziej designerskich 
wnętrzach. W miejscu uchwytu zastosowano 
ozdobne ryflowanie, dzięki któremu uda się
uniknąć nieestetycznych śladów palców.

modne, 
nowoczesne 
zestawienie

HAVANA

komoda typ HAVK01, komoda rtv typ HAVF01, bieliźniarka typ HAVS01, stolik typ HAVT01

 24     25      24     pokój dzienny / jadalnia



barek typ 31, regał typ 11 (2x), półka typ 61, komoda rtv typ 51

KORPUS I FRONT
Orzech Imperial

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn

Czemu Imperial przykuwa spojrzenie? Bo zdecydowanie wyróżnia 
się pięknym, głębokim orzechowego dekorem, w którym słoje płyn-
nie przechodzą od czekoladowego po złocisty odcień. Klasyczna 
elegancja zamknięta w funkcjonalnych i kompaktowych bryłach.

zawsze w modzie
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IMPERIAL

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

wszystkie
elementy kolekcji

str. 164

 26     27      26     pokój dzienny / jadalnia



komoda typ 42, półka typ 60, komoda rtv typ 50, stolik typ 71

połysk frontów
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witryna typ 32

sypialnia
LINATE 
str. 102

wszystkie
elementy kolekcji

str. 168

Biel frontów to zawsze dobry pomysł, żeby
nadać pomieszczeniu lekkości i optycznie
je powiększyć. W kolekcji Linate efekt ten
spotęgowany jest pięknymi, narożnymi
przeszkleniami witryn oraz możliwością ich
dodatkowego podświetlenia.

lekki design

LINATE

stolik typ 70, witryna typ 05P, komoda rtv typ 50, półka typ 60 (2x), witryna typ 32

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn

 28     29      28     pokój dzienny / jadalnia



opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn
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witryna typ 33, witryna typ 01L, komoda typ 40, półka typ 60, stół typ 75, krzesło Modern O211 (Wybarwienie nóg: Biały/Tkanina: Stalowa Szarość)

LINATE

stół rozkładany 
synchronicznie

 30     31      30     pokój dzienny / jadalnia



KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biały Alpejski/Biały Połysk/Dąb Truflowy
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witryna typ 33, komoda typ 42, półka typ 60, komoda rtv typ 50, witryna typ 01L, stolik typ 70

LINATE

Uzupełnieniem eleganckich, białych mebli nie muszą być dodatki 
w gamie szarości i srebra. Możesz stworzyć radosne, pełne energii 
wnętrze, stawiając na soczyste kolory i mocne akcenty.

monochromatycznie 
czy kolorowo?

ciche domykanie

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

 32     33      32     pokój dzienny / jadalnia



komoda typ LCCK02, półka typ LCCP01, witryna typ LCCV01R, komoda rtv typ LCCF01, stolik typ LCCT02

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn

ciche domykanie
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LUCI JASNE

wszystkie
elementy kolekcji

str. 170

Witryna z kolekcji Luci to prawdziwa ozdo-
ba każdego wnętrza. Oczywiście pojemność 
jest ważna i można schować w niej cały do-
mowy bałagan, ale to nie wszystko. Pięknie 
podświetlona wnęka pozwoli na eleganc-
kie wyeksponowanie odświętnej zastawy, 
pamiątek a nawet książek, które będą tam 
wyglądały stylowo. Zwłaszcza w połączeniu 
ze świetlną listwą witryna wygląda na lekką 
i designerską.

biżuteria 
dla domu

stół rozkładany typ MDT20, krzesło Modern O106 (Wybarwienie nóg: Dąb/
Tkanina: Granatowa Pepitka), witryna typ LCCV01R, komoda typ LCCK02

witryna typ LCCV02

 34     35      34     pokój dzienny / jadalnia



KORPUS/FRONT
Dąb Artisan, Biały Alpejski/Dąb Artisan, Biały Alpejski

stół rozkładany typ MDT20, krzesło Modern O106 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Granatowa Pepitka), 
witryna typ LCCV01R, komoda typ LCCK02, półka typ LCCP01, komoda typ LCCK03

stół rozkładany 
synchronicznie
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Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

Meble przecięte światłem – tego rozwiązania nie zobaczysz nigdzie 
indziej. O komfort użytkowania zadbają detale – system cichego 
domykania frontów, dzięki któremu szafki zamykają się niemal  
bezszelestnie.

geometryczna forma 
i nowoczesna elegancja

LUCI JASNE

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp

 36     37      36     pokój dzienny / jadalnia



KORPUS/FRONT
Dąb Artisan, Biały Alpejski/Dąb Artisan, Biały Alpejski

witryna typ LCCV01R, półka typ LCCP01, komoda rtv typ LCCF01, witryna typ LCCV02, stół rozkładany typ MDT20, 
krzesło Modern O106 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Granatowa Pepitka), komoda typ LCCK02, stolik typ LCCT02
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Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

witryna typ LCCV01R, półka typ LCCP01, komoda rtv typ LCCF01, witryna typ LCCV02, stół rozkładany typ MDT20, 
krzesło Modern O106 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Granatowa Pepitka), komoda typ LCCK02, stolik typ LCCT02

LUCI JASNE
 38     39      38     pokój dzienny / jadalnia



KORPUS/FRONT
Dąb Artisan, Szary Kosmos/Dąb Artisan, Szary Kosmos

witryna typ LCCV01R, półka typ LCCP01, komoda rtv typ LCCF01, witryna typ LCCV02, stół rozkładany typ MDT20, 
krzesło Modern O106 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Granatowa Pepitka), komoda typ LCCK02, stolik typ LCCT02

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp
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Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

witryna typ LCCV01R, półka typ LCCP01, komoda rtv typ LCCF01, witryna typ LCCV02, stół rozkładany typ MDT20, 
krzesło Modern O106 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Granatowa Pepitka), komoda typ LCCK02, stolik typ LCCT02

LUCI CIEMNE

wszystkie
elementy kolekcji

str. 170
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KORPUS/FRONT
Dąb Artisan, Szary Kosmos/Dąb Artisan, Szary Kosmos

komoda typ LCCK03, witryna typ LCCV01R, komoda typ LCCK02, stół rozkładany typ MDT20, krzesło Master M115 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Szlachetny Burgund)

stół rozkładany 
synchronicznie

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn

ciche domykanie

Zaprojektowane tak, aby wnieść do Twojego wnętrza powiew naj-
nowszych trendów wzorniczych. Gra światłem to ostatni krzyk mody  
w meblarstwie – tu w wersji ciemnej. Pozwól się zachwycić oryginalnym 
połączeniem frontów w ciepłym odcieniu dębu z matowym grafitem.

bądź w trendzie
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Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

LUCI CIEMNE
 42     43      42     pokój dzienny / jadalnia



komoda typ LYOK01

możliwość 
zamontowania 
dodatkowego 

włącznika światła

KORPUS/FRONT
Biały Alpin, Biały Połysk/Biały Połysk
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LYON BIAŁYno
w

oś
ć

bielsze 
nie będzie :-)
Białe meble niezmiennie królują na salonach 
od kilku lat. Postanowiliśmy więc zaprezen-
tować nową, białą odsłonę kultowej już ko-
lekcji Lyon, która dzięki swojej asymetrycznej 
formie oraz oryginalnym podświetleniom 
szturmem zdobyła rzesze fanów nie tylko 
w Polsce. W wersji białej z błyszczącymi 
frontami Lyon prezentuje się niezwykle sty-
lowo. Minimalizm kolorystyczny oraz cieka-
wy kształt poszczególnych brył sprawia, że 
Lyon pasuje do różnych stylów w zależności 
od wybranych dodatków.

stół typ MWST06 (stół z systemem rozsuwania typu Frontslide jest niezwykle 
łatwy do rozłożenia – za pomocą zintegrowanego podnośnika dodatkowe  
wkładki płynnie wyjeżdżają z jednej strony stołu, przedłużając blat  
aż do 235cm. W wersji nierozłożonej blat nie posiada widocznych łączeń), 
krzesło Snap S110 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Gołębia Szarość)

komoda typ LYOK02, witryna typ LYOV03L, stół typ MWST06,  
krzesło Snap S110 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Gołębia Szarość), komoda typ LYOV04L, półka typ LYOP03 

wszystkie
elementy kolekcji

str. 172
sypialnia

LYON BIAŁY 
str. 104

mega długi 
stół
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połysk frontów

półka typ LYOP02, komoda typ LYOK01,  witryna typ LYOV03P, półka typ LYOP01, komoda rtv typ LYOF02, witryna typ LYOV04L, stolik typ LYOT01

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn
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totalny błysk
Błyszczące fronty to zdecydowany hit do małych pomieszczeń. 
Biała powierzchnia w połysku świetnie odbija światło, dzięki cze-
mu optycznie powiększa przestrzeń. Utrzymanie jej w czystości 
wbrew pozorom nie stanowi dużego wyzwania – w razie zabru-
dzeń wystarczy przetrzeć fronty wilgotną szmatką.

LYON BIAŁYno
w

oś
ć
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komoda typ LYOK02, stolik typ LYOT02

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn
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komoda typ LYOK01

świet(l)na atmosfera
Wyjątkową cechą kolekcji Lyon jest podświetlenie ciepłym światłem 
ledowym (dostępnym w komplecie) wieńców górnych oraz boków 
poszczególnych brył. Dzięki temu, zestawiając ze sobą kilka elemen-
tów kolekcji, można stworzyć w salonie lub jadalni nastrojową at-
mosferę, która umili czas spędzony wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.

LYON JASNY

wszystkie
elementy kolekcji

str. 174

komoda typ LYOK01, witryna typ LYOV01L

sypialnia
LYON JASNY 

str. 106

możliwość 
zamontowania 
dodatkowego 

włącznika światła
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komoda typ LYOK01, stół rozkładany typ LYOT04, krzesło Snap S110 (Wybarwienie nóg: Dąb/ 
Tkanina: Gołębia Szarość), regał typ LYOR01P, szafa typ LYOS01, regał typ LYOR01L

stół rozkładany 
synchronicznie

KORPUS/FRONT
Dąb Riviera Jasny, Biały Alpejski, Biały Połysk/

Biały Połysk
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LYON JASNY

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”
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Nie tylko wdzięczne zestawienie białych błyszczących frontów 
z ciepłym dekorem Dębu Riviera jest atutem kolekcji. Warto 
też zwrócić uwagę na prowadnice i zawiasy z systemem cichego 
domykania oraz użytą na blatach płytę laminowaną o zwiększonej 
odporności na zarysowania i wysoką temperaturę.

komfort użytkowania

ciche domykanie

połysk frontów
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półka typ LYOP01, witryna typ LYOV04P, półka typ LYOP03, komoda rtv typ LYOF01, witryna typ LYOV01L, stolik typ LYOT02, komoda typ LYOK02

LYON JASNY
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półka typ NVIP01, komoda rtv typ NVIF01, komoda typ NVIK02, stolik typ NVIT01

KORPUS/FRONT
Biały Alpin/Biały Alpin Supermat

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp
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Wielkimi krokami zbliża się era matowych 
frontów – głębokich, eleganckich i przy oka-
zji praktycznych. Koniec z widocznymi śla-
dami palców! W kolekcji Novi wykorzystane 
zostały wysokiej jakości fronty mdf w kolo-
rze białym, które pięknie zdobią ryflowane 
listwy. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? 
Na w pełni wysuwane szuflady i prowadnicę 
synchroniczną w stole, która ułatwi rozkła-
danie. Do tego pastelowe dodatki i gotowe!

co z tym błyskiem?

wszystkie
elementy kolekcji

str. 176

komoda typ NVIK03

stół rozkładany 
synchronicznie

stół rozkładany typ NVIT02, witryna typ NVIV01L, bieliźniarka typ NVIS01, półka typ NVIP01, komoda typ NVIK04

NOVI

pokój 
młodzieżowy

NOVI
str. 140
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opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn
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stolik typ NVIT01, witryna typ NVIV01L, komoda typ NVIK04, półka typ NVIP01, komoda rtv typ NVIF01

NOVI
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półka typ RAVP01, komoda typ RAVK02, witryna typ RAVV02R

ciche domykanie

połysk frontów
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RAVENNA

Białe meble w połysku to gwarancja odbicia światła, które dodat-
kowo powiększy przestrzeń. Oryginalność zaś gwarantują wysu-
nięte, podświetlane ramki w kolorze czarnym i delikatne uchwyty. 
Otwarte półki oraz stylowe witryny to miejsce stworzone do eks-
ponowania ciekawych dodatków, które można podkreślić energo-
oszczędnym oświetleniem Led.

stylowo i z charakterem

komoda rtv typ RAVF01półka typ RAVP01, komoda typ RAVK02, witryna typ RAVV02R

stół rozkładany typ MWST03, krzesła typ Snap S304 (Wybarwienie nóg: Czarny/Tkanina: Musztardowy Szyk), 
witryna typ RAVV01L, komoda typ RAVK01, stolik typ RAVT01

wszystkie
elementy kolekcji

str. 178
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stół rozkładany typ MWST03, krzesła typ Snap S304 (Wybarwienie nóg: Czarny/Tkanina: Musztardowy Szyk), 
witryna typ RAVV01L, komoda typ RAVK01, stolik typ RAVT01

mega długi 
stół
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RAVENNA
61      60     pokój dzienny / jadalnia



KORPUS/FRONT
Biały Alpejski, Czarny/Biały Połysk, Czarny
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RAVENNA

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

komoda typ RAVK02, regał typ RAVR02, półka typ RAVP01, komoda rtv typ RAVF02, witryna typ RAVV02R, stolik typ RAVT01

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn
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biurko typ 80, komoda typ 41
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komoda rtv typ 51, półka typ 61, witryna typ 01 (2x), komoda typ 43, stolik typ 71

Naturalny odcień drewnianego dekoru z mod-
nym poziomym usłojeniem idealnie kontra-
stuje z grafitowymi wnękami. Prosta forma 
mebla, zamknięta w masywnym korpusie 
z płyty laminowanej, sprawia, że meble z ko-
lekcji Shetland zawsze będą wyglądać świet-
nie i sprawdzą się niemal w każdej aranżacji 
– od loftów, po ciepłe, przytulne wnętrza. 
Jeśli znudzi Ci się dotychczasowy wystrój, 
wystarczy, że zmienisz dodatki lub przema-
lujesz ściany – wybór należy do Ciebie!

w solidnej formie

regał typ 12 

SHETLAND

wszystkie
elementy kolekcji

str. 180
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bieliźniarka typ 10, witryna typ 01, komoda rtv typ 51, półka typ 61, komoda typ 41, stolik typ 71, stół rozkładany typ 76

KORPUS I FRONT/WNĘKI
Dąb Shetland/Szary

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn
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SHETLAND

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”
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witryna typ 01P, komoda typ 41, stolik typ 71

ciche domykanie
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komoda typ 43

witryna typ 01L, witryna typ 01P, półka typ 61, komoda rtv typ 52, komoda typ 31, komoda typ 43

SUMMER

sypialnia
SUMMER

str. 110

Wyrazisty rysunek drewnianego dekoru podkreślony został kon-
trastującymi podfrezowaniami, które pełnią rolę uchwytów. Wzrok 
przyciągają szerokie poziome listwy, sąsiadujące z solidnymi fronta-
mi mdf. Aż trudno uwierzyć, że nawet przy tak mocnych akcentach, 
bryły z kolekcji Summer sprawiają wrażenie lekkich i kompaktowych. 
Z powodzeniem zaaranżujesz nimi nawet niewielką przestrzeń.

mocne akcenty
wszystkie

elementy kolekcji

str. 180
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stół rozkładany typ 75, krzesło Master M112 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Welwetowy Grafit),
krzesło Master M104 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Musztardowy Szyk), komoda typ 41, witryna typ 06, półka typ 61, komoda typ 43

KORPUS I FRONT/APLIKACJA
San Remo/Arusha Wenge

stół rozkładany 
synchronicznie
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SUMMER

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”
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KORPUS/FRONT
Biały Alpejski, Dąb Stirling Jasny/Biały Połysk

witryna typ TOLV02L, komoda rtv typ TOLF02, półka typ TOLD01, stolik typ TOLT01
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stół rozkładany typ TOLT03, witryna typ TOLV01L, komoda typ TOLK01, komoda typ TOLK04

komoda typ TOLK04

TOLEDO

Masywny blat przypominający swoim wyglądem klasyczną, drew-
nianą deskę to doskonały pomysł na przełamanie nowoczesnej sty-
listyki brył w kolekcji Toledo. Nawiązuje do kształtu podfrezowań, 
które pełnią funkcję uchwytów i posiada jeszcze jedną praktyczną 
zaletę - nie widać na nim kurzu, śladów palców lub drobnych zary-
sowań (wykonany został z płyty MDF).

kropka nad „i”
wszystkie

elementy kolekcji

str. 182

ciche domykanie

stół rozkładany 
synchronicznie
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stolik typ TOLT01, witryna typ TOLV02L, komoda rtv typ TOLF02, półka typ TOLD01, witryna typ TOLV01P, komoda typ TOLK01

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn
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TOLEDO

połysk frontów
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komoda typ TOK03

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biały Alpejski/Biały Połysk/San Remo Rustic

połysk frontów

 76      76     



w poszukiwaniu 
blasku
Wprowadź niespotykany blask do swoje-
go domu dzięki meblom z kolekcji Toronto! 
Oryginalna linia białych, błyszczących fron-
tów, delikatnie załamujących się ku krawę-
dziom, została podkreślona nowoczesnym 
oświetleniem w formie pasków Led, wkom-
ponowanych w konstrukcję mebla. Ten desi-
gnerski zabieg sprawi, że stworzysz wnętrze 
nowoczesne i reprezentacyjne, obok które-
go nikt nie przejdzie obojętnie.

TORONTO

wszystkie
elementy kolekcji

str. 184
witryna typ TOK07

komoda typ TOK03, komoda typ TOK07, stolik typ TOT06, półka typ TOP02, komoda rtv typ TOK01, witryna typ TOV02

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn
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komoda typ TOK09, stolik typ TOT06, komoda typ TOK03, półka typ TOP01, komoda rtv typ TOK02
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TORONTO

ciche domykanie
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witryna typ VENV01P, komoda typ VENK02

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn
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VENEZIAno
w

oś
ć

wszystkie
elementy kolekcji

str. 184

Niektóre wnętrza już od pierwszego wejrzenia robią efekt „wow”. Ten 
efekt zdecydowanie łatwo będzie osiągnąć dzięki meblom z kolekcji 
Venezia, które po mistrzowsku łączą w sobie wiele elementów stylu 
premium. Geometryczne frezowania, pionowe podświetlenia LED, 
dwie płaszczyzny frontów wykonanych z MDFu, a całość uzupełnio-
na metalowymi uchwytami oraz delikatnie przyciemnianym szkłem. 
Taka kompozycja mebla połączona z eleganckimi ciemnymi kolorami 
ścian zdecydowanie zachwyca.

królowa salonu

komoda typ VENK01

krzesło Modern O211 (Wybarwienie nóg: Biały/Tkanina: Stalowa Szarość), stół typ MWST07, witryna typ VENV01P, komoda typ VENK02

ciche domykanie
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Zwykle meble są jednym z końcowych elementów wnętrza. Wielu 
osobom trudność sprawia dobór odpowiedniego koloru mebla do 
już wybranej i zamontowanej podłogi. W przypadku kolekcji Vene-
zia nie ma takiego problemu, gdyż neutralny, ciemny odcień wień-
ców, które okalają każdą bryłę sprawia, że meble świetnie kompo-
nują zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi podłogami.

z czym zestawić?  

ciche domykanie

połysk frontów

komoda rtv typ VENF01, półka typ VENP01, komoda typ VENK02, witryna typ VENV01L, 
stół typ MWST07, krzesło Modern O211 (Wybarwienie nóg: Biały/Tkanina: Stalowa Szarość)
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VENEZIAno
w

oś
ć

opcja dodatkowego 
oświetlenia wnętrza 

witryn

komoda rtv typ VENF01, półka typ VENP01, komoda typ VENK02, witryna typ VENV01L, 
stół typ MWST07, krzesło Modern O211 (Wybarwienie nóg: Biały/Tkanina: Stalowa Szarość)

stół rozkładany 
synchronicznie
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witryna typ VENV01L, komoda rtv typ VENF01, półka typ VENP01, witryna typ VENV02P, komoda typ VENK01, stolik typ VENT01

KORPUS/FRONT
Biały Alpejski, Dąb Vicenza Czarny/Biały Połysk
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Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

VENEZIAno
w

oś
ć
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witryna typ ZINV01L, półka typ ZINP01, komoda typ ZINK02, stolik typ ZINT01
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ZINGAROno
w

oś
ć

wszystkie
elementy kolekcji

str. 186

Nowoczesny, prosty design, surowe materiały – połączenie kontrastu-
jących dekorów bieli i betonu, szkło wszystko to tworzy industrialny 
klimat. Meble Zingaro świetnie sprawdzą się zarówno w niewielkiej ka-
walerce, której właściciel stawia na surową cegłę i ciemne ściany, jak 
i w przestronnym mieszkaniu, gdzie panuje eklektyzm stylów i każdy kąt 
zaaranżowany jest w inny kolorze. Betonowe elementy nadają bryłom 
oryginalnego charakteru i świetnie komponują się z soczystą zielenią, 
pomarańczem, szarością a nawet beżem.

w klimacie loftu…

witryna typ ZINV01L, półka typ ZINP01, komoda typ ZINK02, stolik typ ZINT01 komoda rtv typ ZINF01

półka typ ZINP01, komoda rtv typ ZINF01, witryna typ ZINV01P, komoda typ ZINK01, witryna typ ZINV02L, stolik typ ZINT01
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witryna typ ZINV03P, komoda rtv typ ZINF02, witryna typ ZINV01L, komoda typ ZINK01, stolik typ ZINT01

KORPUS/FRONT
Loft Ciemny, Biały Alpejski/Biały Alpejski, Loft Ciemny
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ZINGAROno
w

oś
ć

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”
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krzesło MASTER

MASTER M109
Wybarwienie nóg: Dąb
Tkanina: Butelkowa Zieleń

MASTER M112
Wybarwienie nóg: Dąb
Tkanina: Welwetowy Grafit

Skrócony termin realizacji na modele przedstawione na zdjęciu.

skrócony 
termin realizacji

krzesło

MASTER
//
48/97/48cm

wysoki komfort siedzenia 
(technologia pasy + sprężyny, otapicero-
wana cała powierzchnia użytkowa)

profilowany drewniany stelaż

ergonomiczna forma oparcia

szeroka gama kolorów tapicerek

produkt polski
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krzesło MODERN

MODERN O211
Wybarwienie nóg: Biały
Tkanina: Stalowa Szarość

MODERN O107
Wybarwienie nóg: Dąb
Tkanina: Głęboki Granat

MODERN O106
Wybarwienie nóg: Dąb
Tkanina: Granatowa Pepitka

Skrócony termin realizacji na modele przedstawione na zdjęciu.

skrócony 
termin realizacji

krzesło

MODERN
//
48/94/48cm

wysoki komfort siedzenia 
(technologia pasy + sprężyny, otapice-
rowana cała powierzchnia użytkowa)

drewniany stelaż

smukła linia oparcia

szeroka gama kolorów tapicerek

produkt polski
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krzesło SNAP

SNAP S110
Wybarwienie nóg: Dąb
Tkanina: Gołębia Szarość

SNAP S304
Wybarwienie nóg: Czarny
Tkanina: Musztardowy Szyk

SNAP S112
Wybarwienie nóg: Dąb
Tkanina: Welwetowy Grafit

Skrócony termin realizacji na modele przedstawione na zdjęciu.

skrócony 
termin realizacji

krzesło

SNAP
//
49/85/55cm

wysoki komfort siedzenia
(siedzisko i oparcie wykonane z jednego 
elementu, dla większej elastyczności)

krzyżowa konstrukcja nóg krzesła z litego 
drewna, zwiększająca wytrzymałość

szeroka gama kolorów tapicerek

produkt polski
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Wybarwienia nóg 
do wyboru

Rodzaj drewna: 
Buk 
Wybarwienie: 
Dąb

Pokryta jest specjalną warstwą ochronną, tworząca hydrofobową powłokę zabezpieczającą przed szybkim przesiąkaniem płynów. Zapobiega 
to natychmiastowemu absorbowaniu wody przez tkaninę, sprawiając, że ciecz skrapla się na powierzchni materiału. Dzięki temu mamy czas 
na to, aby przy użyciu miękkiej ściereczki bądź ręcznika papierowego, delikatnie odsączyć rozlaną ciecz.

Rodzaj drewna: 
Buk 
Wybarwienie: 
Biały

Rodzaj drewna: 
Buk 
Wybarwienie: 
Czarny

skomponuj swoje krzesło
W ofercie dostępne jest aż 15 rodzajów tkanin i 3 kolory nóg, 
z których każdy może stworzyć swoje własne krzesło 
idealnie dopasowane do wnętrza.

01
Pleciony Beż
– plecionka

02
Kawa z mlekiem
– plecionka

04
Musztardowy Szyk
– plecionka

06
Granatowa Pepitka*
– plecionka

* nie dotyczy modelu Snap

10
Gołębia Szarość
– eco skóra

13
Nakrapiana Czerń
– tkanina szenilowa

11
Stalowa Szarość
– plecionka

03
Kamienny Brąz
– tkanina welwetowa

05
Zgaszony Róż
– tkanina welwetowa

09
Butelkowa Zieleń
– tkanina welwetowa

07
Głęboki Granat
– tkanina welwetowa

14
Klasyczna Czerń
– tkanina welwetowa

08
Aksamitny Turkus
– tkanina welwetowa

15
Szlachetny Burgund
– tkanina welwetowa

12
Welwetowy Grafit
– tkanina welwetowa

Tkanina 
Water 
Repellent
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Jak umeblować i nie zwariować

Kasia Bobocińska-Czerwińska – 
dekoratorka wnętrz, ekspert 
w programie „Projekt dom”, 
autorka bloga Conchita Home.

Od 14 lat inspiruje i zaprasza czytelni-
ków do świata designu i dobrych wnętrz. 
Miłośniczka kolorów i niebanalnych po-
łączeń barw oraz DIY. Nie boi się ryzy-
ka, a jej projekty nigdy nie są nudne! Od 
czterech lat z pasją remontuje dworek 
z okresu międzywojnia. Jej styl łączy ele-
menty nawiązujące do lat 30. XX wieku 
z amerykańskim stylem glamour oraz 
skandynawską prostotą.

Aranżacja sypialni – 
na co zwrócić uwagę

Zacznij od łóżka. Większość Polaków wybiera te o wielkości 160x200, jednak roz-
miar łóżka powinien być dostosowana do naszych potrzeb oraz do powierzchni 
sypialni. 

Później zaplanuj przestrzeń przechowywania. Szafki nocne zapewnią dostęp do 
ważnych dla nas rzeczy. Komoda ułatwi przechowywanie tekstyliów, a pojemna 
szafa pomieści garderobę. Polecam meble z cichym domykiem, który niweluje 
trzaskanie. Jeśli metraż na to pozwala, warto wprowadzić regały. Mogą one pełnić 
funkcję praktyczną, gdy postawimy na nich książki oraz dekoracyjną, gdy wypeł-
nimy je pięknymi przedmiotami. 

Aranżując sypialnię, warto przemyśleć kwestię światła. Pamiętaj o oświetleniu 
funkcjonalnym, które ułatwi relaks z książką. Odpowiedni nastrój stworzy nato-
miast oświetlenie rozpraszające. Nie zapomnij też o dekoracyjnych tekstyliach: 
dywan ociepli przestrzeń, a zasłony odpowiednio ją zaciemnią. 

Kolekcja Lyon Jasny: regał typ LYOR01P, szafa typ LYOS01, szafka nocna typ LYOK03L, łóżko typ LYOZ04, 
biurko typ LYOB01, krzesło typ S110 (Wybarwienie nóg: Dąb/Tkanina: Gołębia Szarość), komoda typ LYOK02
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@Conchita Home

Zobacz film 
#UrządzONE z Conchita Home

Ciekawe rozwiązania aranżacyjne, 
czyli mój projekt sypialni.

W 15-metrowej sypialni zdecydowałam się na 
asymetryczne ustawienie mebli. Jedną z szafek 
nocnych zastąpiłam biurkiem. Ten niewielki mebel 
z kolekcji Lyon pełni wiele funkcji. Jest idealny do 
pracy, a gdy powiesimy nad nim lustro, zmienia się 
w toaletkę. 

O charakterze wnętrza zadecydowały trzy elemen-
ty: neutralna kolorystyka, wybór mebli w kolorze 
bieli z dodatkiem drewnianego dekoru z kolekcji 
Lyon Jasny oraz ozdoba ściany w postaci paneli 
z raszkami. Doskonałym wyborem okazały się me-
ble z wbudowanym światłem LED, które stanowią 
dodatkową dekorację. Nie zabrakło też miejsca do 
przechowywania: szafy i dwóch regałów. 

wszystkie
elementy kolekcji

str. 174

Aranżując sypialnię, zdecydowałam się na łóżko z tapicerowanym wezgłowiem po-
krytym materiałem w technologii Easy Water Cleaning, ułatwiającym czyszczenie. 
Sypialnia jest utrzymana w kolorach ziemi. Pojawiły się w niej biele, beże, brązy 
i szarości, ale nie zabrakło też pastelowego różu. Odpowiedni dobór barw pozwolił 
mi stworzyć spójną i przytulną aranżację.
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KORPUS I FRONT
Dąb White Craft

opcja dodatkowego 
oświetlenia do 

łóżka
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I nie chodzi tu o wielkość pomieszczenia, ale 
o możliwości jej funkcjonalnego zaaranżo-
wania dzięki kolekcji Angel. Dodatkowa szu-
flada pod łóżkiem oraz 3-drzwiowa szafa, 
w której mamy do dyspozycji zarówno półki, 
jak i aż 4 drążki pozwolą optymalnie wyko-
rzystać przestrzeń do przechowywania.

pojemna sypialnia

ANGEL

szafa typ 22, półka typ 62, półka typ 61, łóżko typ 92, szuflada do łóżka typ 96, szafka nocna typ 95 (2x), komoda typ 43 (2x)

wszystkie
elementy kolekcji

str. 154
pokój 

młodzieżowy
ANGEL
str. 118

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”
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Sypialnia to wyjątkowe miejsce w każdym 
domu. Sprzyja wyciszeniu i regeneracji, po-
zwala odetchnąć i z nową energią rozpocząć 
kolejny dzień. Meble z kolekcji Fribo sprawią, 
że Twoje wnętrze stanie się przytulne i pełne 
ciepła. Piękny dekor w kolorze  Dąb Ribbeck 
Złoty i prosta forma brył tworzą połączenie 
pełne ponadczasowej elegancji. W kolekcji 
znajdziesz łóżka z podnoszonym stelażem, 
a także w wersji z wysuwaną szufladą. Fri-
bo to również garderobiane szafy dostępne 
w trzech szerokościach. 

harmonia 
w sypialni

łóżko 
z podnoszonym 

stelażem

KORPUS I FRONT
Dąb Ribbeck Złoty
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FRIBO

szafka nocna typ FRIK05 (2x), łóżko typ FRIZ06, szafa typ FRIS02, komoda typ FRIK06

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp

wszystkie
elementy kolekcji

str. 162
pokój dzienny 

i jadalnia
FRIBO
str. 18

pokój młodzieżowy 
FRIBO

str. 128

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”
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KORPUS I FRONT
Biały Alpejski

szafka nocna typ FRIK05 (2x), łóżko typ FRIZ04, szuflada typ FRIZ07, szafa typ FRIS03, biurko typ FRIB04, regał typ FRIR01 (2x)
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Domowe biuro w sypialni wymaga przemy-
ślanej aranżacji, która sprawi, że praca sta-
nie się przyjemnością, a jednocześnie będzie 
się komponować z pozostałymi elementami 
wnętrza. Brzmi jak wyzwanie? W kolekcji 
Fribo znajdziesz zarówno biurko, jak i łóżko 
w trzech rozmiarach, dzięki czemu z łatwo-
ścią zachowasz spójność przestrzeni.

home office  
w dobrym stylu

FRIBO BIAŁEno
w

oś
ć

wszystkie
elementy kolekcji

str. 160
pokój dzienny 

i jadalnia
FRIBO BIAŁE

str. 20

pokój młodzieżowy 
FRIBO BIAŁE

str. 130

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp
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szafa typ 23, komoda typ 44, łóżko typ 94, szafka nocna wisząca typ 95 (2x)

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biały Alpejski/Biały Połysk/Dąb Truflowy
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LINATE

wszystkie
elementy kolekcji

str. 168
pokój dzienny 

i jadalnia
LINATE

str. 28

szukasz 
funkcjonalnej 
elegancji?
Kolekcja Linate wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom swoich Klientów, tworząc bryły, 
które zapewnią piękną przestrzeń sypialni, 
zaskakując jednocześnie swoją funkcjonal-
nością. Odkryj różnej wielkości, pojemne 
szafy z lustrami, w których możesz się swo-
bodnie przejrzeć, przymierzając ubrania lub 
szykując się do wyjścia oraz łóżko z wygod-
nym, podnoszonym stelażem.

opcja dodatkowego 
oświetlenia do 

łóżka

łóżko 
z podnoszonym 

stelażem
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Warto zwrócić uwagę na wygodne i miłe w dotyku 
wezgłowie, który wykonane jest z tkaniny niewchła-
niającej wilgoci. Ten element zdecydowanie podnosi 
komfort użytkowania łóżka, a przy okazji świetnie 
kontrastuje z bielą pozostałych brył. 

komfort 
użytkowania

szafka nocna typ LYOK03L, łóżko typ LYOZ04, półka typ LYOP02, szafa typ LYOS103, komoda typ LYOK04, półka typ LYOP01

łóżko 
z podnoszonym 

stelażem

KORPUS/FRONT
Biały Alpin, Biały Połysk/Biały Połysk

Water 
Repellent
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szafka nocna typ LYOK03L, łóżko typ LYOZ04, półka typ LYOP02, szafa typ LYOS103, komoda typ LYOK04, półka typ LYOP01

LYON BIAŁYno
w

oś
ć

wszystkie
elementy kolekcji

str. 172
pokój dzienny 

i jadalnia
LYON BIAŁY

str. 44
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KORPUS/FRONT
Biały Alpejski, Dąb Riviera Jasny/Biały połysk

szafka nocna typ LYOK03L, półka typ LYOP01, łóżko typ LYOZ04, szafa typ LYOS03

sypialnia idealna
Przyjemne poranki i idealne wieczory każdego dnia? Mamy na to spo-
sób! Meble w kolorze bieli i drewnianego dekoru z kolekcji Lyon Jasny 
to ponadczasowe połączenie, które sprawdzi się w każdej aranżacji. 
Zwróćcie też uwagę na łóżko. Podnoszony stelaż zapewni mnóstwo 
dodatkowego miejsca do przechowywania, a tapicerowane wezgłowie 
będzie zawsze lśnić czystością. Tkanina posiada innowacyjną apreturę 
Easy Water Cleaning pozwalającą na łatwe usunięcie plam oraz Water 
Repellent, która utrudnia wchłanianie płynnych zabrudzeń.

Easy Water 
Cleaning

Water 
Repellent

łóżko 
z podnoszonym 

stelażem

 106      106     



LYON JASNY

wszystkie
elementy kolekcji

str. 174
pokój dzienny 

i jadalnia
LYON JASNY

str. 48

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”
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KORPUS/FRONT
Dąb Stirling/Dąb Stirling, Czarny Mat

komoda typ MOAK04, szafa typ MOAS02, szafka nocna typ MOAK02L, łóżko typ MOAL02, szafka nocna typ MOAK02P
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MONACO

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

łóżko 
z podnoszonym 

stelażem

opcja dodatkowego 
podświetlenia 

łóżka - pasek Led

wszystkie
elementy kolekcji

str. 176

Tapicerowane wezgłowie łóżka, pojemna 
szafa z podświetlanym drążkiem i lustrem 
oraz funkcjonalne szafki nocne – to wszyst-
ko sprawi, że kolekcja Monaco spełni Twoje 
nawet najśmielsze oczekiwania względem 
upragnionej sypialni. Głęboka czerń skrad-
nie serca miłośników oryginalnych trendów 
wzorniczych, nawiązujących w swej prostej 
formie do najwyższej klasy i elegancji.

funkcjonalnie 
i z klasą

opcja dodatkowego 
oświetlenia do 

łóżka
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KORPUS I FRONT/APLIKACJA
San Remo/Arusha Wenge

szafka nocna typ 95L, łóżko typ 92, szafa typ 22

łóżko 
z podnoszonym 

stelażem

opcja dodatkowego 
oświetlenia do 

łóżka
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szafka nocna typ 95L, łóżko typ 92

SUMMER

wszystkie
elementy kolekcji

str. 180
pokój dzienny 

i jadalnia
SUMMER

str. 68

Wezgłowie z wysokiej jakości mięsistej 
tkaniny. Jedno jest pewne – będziesz mógł 
wygodnie cieszyć się w łóżku poranną kawą, 
niedzielną gazetą lub wieczorną książką 
przed zaśnięciem.

miękkie oparcie

 110     111      110     sypialnia



Jak umeblować i nie zwariować

Jagoda Kutkowska – projektantka, 
stylistka, autorka jednego 
z najpopularniejszych blogów 
w Polsce Lovingit.pl

Od dziecka malowała i interesowała się 
wszystkim, co piękne. Przekornie wybrała 
ekonomię. Pasja do nowych technologii 
i zamiłowanie do piękna, które odziedzi-
czyła po mamie, były silniejsze i postano-
wiła stworzyć bloga o rzeczach pięknych. 
Dziś wraz z mamą projektuje i stylizuje 
wnętrza w Polsce i za granicą. Autor-
ka bestselleru „Mieszkaj Pięknie”, który 
został wydany także w Rosji. Prywatnie 
mama dwóch cudownych córeczek. 

Kilka tricków 
na udany pokoik 
dziecięcy
1. Wybierz pastele
Pastelowe odcienie są na tyle neutralne, że sprawdzą się na lata. Działają też wy-
ciszająco i wprowadzają harmonię. To świetna alternatywa do mocnych róży czy 
niebieskich tonacji.

2. Przechowywanie w formie dekoracji
Wybieraj kosze, worki oraz pojemniki na przechowywanie, które same w sobie sta-
nowią dekorację. Pozwól sobie na ciekawe nadruki na ścianach. Dzięki temu z ła-
twością odmienisz look swojego pokoju, nie robiąc generalnego remontu. Dodat-
kowo łatwiej będzie Ci utrzymać porządek, nie zaburzając estetyki wnętrza.

3. Neutralne kolory mebli
Pokoik powinien przede wszystkim służyć na lata, a klasyka nigdy nie wychodzi 
z mody i pasuje do każdego wieku.

wszystkie
elementy kolekcji

str. 154
Kolekcja Amazon: biurko typ 81, kontenerek typ 85, półka typ 62 (2x), regał typ 11, szafa narożna typ 21, bieliźniarka typ 10, łóżko typ 90, komoda typ 30, półka typ 61
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Lovingit.pl

Zobacz film 
#UrządzONE z Lovingit

Mój pomysł na pokój dziecięcy – 
wyzwanie od Meble Wójcik

4. Przechowywanie zabawek
Dzieci powinny z łatwością sięgać po zabawki – 
nie umieszczaj ich na wysokich półkach. Znajdź dla 
nich dostępne miejsce. 

5. Przytulność to podstawa!
Pozwól sobie na miękkie tkaniny, koronki czy  
falbanki. To one budują ciepło każdego wnętrza.

6. Zasada bazowych kolorów
Projektując, zawsze decyduję się na 2-3 kolory 
bazowe. Dobierając dodatki, staram się, aby miały  
w sobie te barwy. Dzięki temu wnętrze jest  
spójne. 

15 m2 to przestrzeń z potencjałem. Wiedziałam, że chcę wydzielić tu strefę na 
naukę i przechowywanie oraz strefę na zabawę. Wybrałam moją ulubioną kolekcję 
Amazon od Meble Wójcik, w której urzekły mnie dekory w kolorze dębu. Uwiel-
biam łóżko z wysuwaną szufladą: jest fantastycznym rozwiązaniem. Można prze-
chowywać tu pościel czy zapraszać przyjaciół na nocowanie. Aby dopełnić aranża-
cję, wprowadziłam akcent w postaci naklejki. Wybór funkcjonalnych i neutralnych 
mebli gwarantuje, że przez lata razem ze swoją pociechą będziecie cieszyć się  

z wnętrza. A gdy dzieci zapragną zmian – może-
cie wprowadzić nowe uchwyty (marka oferuje  
4 wersje do wyboru) czy pokusić się o zmianę do-
datków, albo naklejki. Po więcej inspiracji zapra-
szam na film.
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komoda typ 30

połysk frontów
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Ciekawym pomysłem jest zastosowanie w łóżku w pełni wysuwanej 
szuflady. Jest to idealna alternatywa dla łóżka piętrowego. Szuflada 
na kółkach zapewni dodatkowe miejsce do spania, gdy tylko zajdzie 
taka potrzeba (pasuje do niej materac o wymiarach 190x80cm)! 
A jeśli nie widzisz takiej konieczności, możesz jej użyć jako praktyczny 
i niezwykle pojemny schowek.

alternatywne rozwiązanie
wszystkie

elementy kolekcji

str. 154

łóżko typ 90, komoda typ 31, półka typ 61, biurko typ 81, kontenerek typ 85, regał typ 11, szafa narożna typ 21, bieliźniarka typ 10

AMAZON

łóżko typ 90

szuflada łóżka
- dodatkowa funkcja 

spania
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komoda typ 36, regał typ 11, półka typ 62, biurko typ 81, kontenerek typ 85, bieliźniarka typ 10, szafa typ 20, łóżko typ 90

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biały Alpejski, San Remo/Biały Połysk/San Remo
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4 kolory 
uchwytów 
do wyboru:

pomarańcz limonka lila opalino

AMAZON

wszystkie 
kolory bieli
Pokój dziecka nie musi składać się z całej 
palety barw. Biel w zestawieniu z delikat-
nym dębowym dekorem nabiera charakteru
i definiuje wyjątkowy styl przytulnego poko-
ju, dlatego Amazon nadaje się idealnie zarów-
no dla dziewczynek, jak i chłopców. Wszyst-
ko za sprawą uchwytów, które występują 
w czterech różnych kolorach do wyboru.

opcja dodatkowego 
oświetlenia do 

łóżka
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łóżko typ 90, półka typ 61

szuflada łóżka
- dodatkowa funkcja 

spania

opcja dodatkowego 
oświetlenia do 

łóżka
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Nie możesz się zdecydować, jak finalnie 
urządzić pokój dziecka? Ciągle zmieniasz 
zdanie, szukasz neutralnego, niezobowiązu-
jącego koloru mebli, który będzie pasował 
do wszystkiego. Angel to kolekcja dla Cie-
bie, dzięki stylowemu dekorowi Dębu White 
Craft inspirowanego bielonym drewnem, 
który idealnie sprawdzi się w każdego rodza-
ju aranżacji niezależnie od wieku dziecka. 

jeden mebel –
wiele możliwości

wszystkie
elementy kolekcji

str. 154
sypialnia

ANGEL
str. 96

ANGEL

komoda typ 31 

bieliźniarka typ 10, regał typ 11, komoda typ 35, łóżko typ 90
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komoda typ 44, biurko typ 80, szafa typ 20, szafka nocna typ 95, łóżko 90 typ 90, półka duża typ 61 (2x), komoda typ 43

ANGEL
 120     121      120     pokój młodzieżowy



komoda typ 43, biurko typ 80, półka duża typ 61, szafa typ 20, regał typ 11, komoda typ 33

KORPUS I FRONT
Dąb White Craft
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komoda typ 43, biurko typ 80, półka duża typ 61, szafa typ 20, regał typ 11, komoda typ 33

ANGEL

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”
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szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp

łóżko typ FLXZ02, półka typ FLXP02, biurko typ FLXB01, regał typ FLXR01
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FLEXI

wszystkie
elementy kolekcji

str. 158

Flexi to program młodzieżowy w uniwersal-
nym wydaniu kolorystycznym, które doskonale 
sprawdzi się w pokoju dziecięcym. Delikatnie 
kontrastujące połączenie dekorów i poziome fre-
zy na frontach tworzą pomysłowe zestawienie 
i podkreślają walory estetyczne mebli. Atutem 
są również zaokrąglone fronty i korpusy, które 
dodają kolekcji nie tylko lekkości, ale i wygody 
w użytkowaniu. Program Flexi  jest bezuchwy-
towy, co podkreśla dodatkowo jego nowocze-
sność i funkcjonalność.

biel i szarość 
w duecie

no
w

oś
ć

regał typ FLXR03

szafa typ FLXS02, regał typ FLXR02, biurko typ FLXB01, półka typ FLXP01, łóżko typ FLXZ01
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szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp

regał typ FLXR03, biurko typ FLXB01, szafa typ FLXS02, łóżko typ FLXZ01, półka typ FLXP01

KORPUS/FRONT
Biały Alpin, Cool Grey/Biały Alpin Supermat, Billbergia
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FLEXIno
w

oś
ć

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”

szuflada łóżka
- dodatkowa funkcja 

spania
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KORPUS I FRONT
Dąb Ribbeck Złoty

bieliźniarka typ FRIS01, regał typ FRIR01, biurko typ FRIB03

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp
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w królestwie nastolatka
Motyw naturalnego drewna, proste fronty oraz przyjemna w dotyku struktura, 
wyczuwalna pod palcami – meble Fribo to świetne rozwiązanie do pokoju nasto-
latka. Styl skandynawski, boho, a może japandi? Uniwersalne bryły Fribo wpisują 
się w każdy z tych wnętrzarskich trendów. W skład kolekcji wchodzi szafa, biurko, 
regał oraz łóżko z wysuwaną szufladą, która może pełnić funkcję dodatkowego 
miejsca do spania.

komoda typ FRIK01, biurko typ FRIB04

FRIBOno
w

oś
ć

wszystkie
elementy kolekcji

str. 162
pokój dzienny 

i jadalnia
FRIBO
str. 18

sypialnia 
FRIBO
str. 98

łóżko typ FRIZ01, szuflada typ FRIZ09, szafka nocna typ FRIK05, szafa typ FRIS02, biurko typ FRIB03, bieliźniarka typ FRIS01, regał typ FRIR01

szuflada łóżka
- dodatkowa funkcja 

spania
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szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp

komoda typ FRIK01, regał typ FRIR01, szafa narożna typ FRIS05, bieliźniarka typ FRIS01, łóżko typ FRIZ01, szuflada typ FRIZ09, biurko typ FRIB05

KORPUS I FRONT
Biały Alpejski

 130      130     



FRIBO BIAŁEno
w

oś
ć

wszystkie
elementy kolekcji

str. 160
pokój dzienny 

i jadalnia
FRIBO BIAŁE

str. 20

sypialnia 
FRIBO BIAŁE

str. 100

Jeżeli cenisz minimalizm, kolekcja Fribo 
w kolorze bieli to propozycja dla Ciebie. 
Brak uchwytów oraz gładkie fronty nadają 
jej nowoczesnego charakteru. Nienachalne, 
ponadczasowe formy brył będą dobrą bazą 
do aranżacji w różnych stylach. Uzupełnij je 
dekoracyjnymi detalami i stwórz efektowne 
wnętrze, w którym estetyka i funkcjonalność 
idą w parze.

mniej znaczy 
więcej

szuflada łóżka
- dodatkowa funkcja 

spania
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regał typ LASR01, półka typ LASP01 (2x), biurko typ LASB01
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LASER

wszystkie
elementy kolekcji

str. 166

Chili red czy zgaszony błękit? Wybierz jedną 
z dwóch wersji kolorystycznych frontów do 
każdej bryły i nadaj wnętrzu indywidualny 
charakter. Komoda z niebieskimi drzwiczka-
mi, a szafa z czerwoną szufladą? Nic nie stoi 
na przeszkodzie - kolory możesz dowolnie 
ze sobą zestawiać, ponieważ każdy z nich 
doskonale pasuje do szarego korpusu i ba-
zowych, białych i czarnych frontów.

dwa kolory 
frontów do wyboru

regał typ LASS01, łóżko typ LASZ01, szuflada do łóżka typ LASZ02, biurko typ LASB01

regał typ LASR02

opcja dodatkowego 
oświetlenia do 

łóżka

szuflada łóżka
- dodatkowa funkcja 

spania
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KORPUS/FRONT
Szary Platynowy,

Czarna Perła/Biały Alpejski 

WARIANTY KOLORYSTYCZNE 
FRONTÓW DO WYBORU:

Chili Red, Zgaszony Błękit
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regał typ LASR02, półka typ LASP01, biurko typ LASB01, szafa typ LASS01

LASER

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”
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półka typ LLOP01, biurko typ LLOB01, regał typ LLOR01, szafa narożna typ LLOS03, bieliźniarka typ LLOS01
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Kolekcja urzeka spokojem i subtelnością. Funkcjonalnie zaprojekto-
wane bryły pozwolą zaaranżować pokój zarówno dla dziewczynki, 
jak i chłopca. Dekor utrzymany w stonowanych kolorach, stanowi 
doskonałe tło dla różowych lub błękitnych akcentów, jakimi są ko-
lorowe, pojemne wnęki i pasujące do nich nowoczesne uchwyty.

dziewczynka czy chłopiec?

LILO

wszystkie
elementy kolekcji

str. 166

komoda typ LLOK03

komoda typ LLOK05, łóżko typ LLOZ01, szuflada do łóżka typ LLOZ02, szafa typ LLOS02

opcja dodatkowego 
oświetlenia do 

łóżka

szuflada łóżka
- dodatkowa funkcja 

spania
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łóżko typ LLOZ03, komoda typ LLOK01, szafa typ LLOS02, biurko typ LLOB01, półka typ LLOP01

KORPUS I FRONT
Dali Ash

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp
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LILO

różowy niebieski 

2 kolory 
uchwytów 
do wyboru:

Łóżko z kolekcji Lilo występuje w dwóch wariantach. Możesz wy-
brać opcję z praktyczną szufladą pełniącą rolę dodatkowego miej-
sca do spania (pasuje do niej materac o wymiarach 80x190cm wys. 
max. 15cm) lub łóżko z bardzo pojemnymi szufladami oraz wysoki-
mi bokami, idealne na długie wieczory z lekturą.

Ty decydujesz!
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łóżko typ NVIZ01, biurko typ NVIB01, półka typ NVIP01, komoda typ NVIK03

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp
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szuflada łóżka
- dodatkowa funkcja 

spania

wszystkie
elementy kolekcji

str. 176
pokój dzienny 

i jadalnia
NOVI

str. 54

łóżko typ NVIZ01

NOVI
komoda typ NVIK03, biurko typ NVIB01, komoda typ NVIK04, półka typ NVIP01, szafa typ NVIS02, łóżko typ NVIZ02

Kto powiedział, że pokój dziecka musi być kolorowy? Otóż nikt, tak 
po prostu jest – dziesiątki zabawek, kolorowych książek, flamastrów, 
pluszaków, itp. W pokoju dziecka dużo się dzieje, więc czasem warto 
„uspokoić” nieco ten kolorowy zawrót głowy bezpieczną, neutralną bazą. 
Kolekcja Novi z pewnością przetrwa próby zmieniających się upodobań 
i łatwo podda kolejnym metamorfozom wnętrza. Matowe fronty dosko-
nale sprawdzą się zarówno ze ścianami w delikatnych kolorach pastelo-
wych, jak i odważnymi, nasyconymi barwami i dekoracjami.

bezpieczna biel
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bieliźniarka typ NVIS01, regał typ NVIR01, łóżko typ NVIZ02, komoda typ NVIK02, biurko typ NVIB01, półka typ NVIP01

KORPUS/FRONT
Biały Alpin/Biały Alpin Supermat

 142      142     



NOVI

Więcej inspiracji znajdziesz na: 
www.meblewojcik.pl
facebook.com/MebleWOJCIK
instagram.com/meble_wojcik_
oraz na naszym blogu „Jak umeblować i nie zwariować”
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łóżko typ NUBZ01, szuflada do łóżka typ NUBZ02, regał typ NUBR01

KORPUS/FRONT
Matera Ciemna/Old style
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regał typ NUBR02, biurko typ NUBB01, łóżko typ NUBZ04, szuflada typ NUBZ02, szafa typ NUBS01, komoda typ NUBK01

wszystkie
elementy kolekcji

str. 178

Recyklingowe drewno to modny trend. 
Sprawdzi się zwłaszcza w młodzieżowym 
wnętrzu, którego właściciel chce się wyróż-
nić. Nie w głowie mu dbanie o porządek! 
Stąd pojemne szuflady i wnęki pod łóżkiem, 
które zapewnią schowek na różne rzeczy. Co 
więcej, na dekorze przypominającym surowe 
deski nie widać śladów palców. Efekt „wow” 
zapewni świetlny panel z oświetleniem Led 
nad łóżkiem, posiadający dotykowy włącznik.

wnętrze 
z charakterem

biurko typ NUBB01

NUBI
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NUBI

biurko typ NUBB01, regał typ NUBR02, łóżko typ NUBZ01, szuflada typ NUBZ02, półka typ NUBP01, regał typ NUBR01, szafa typ NUBS02
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biurko typ TODB01, półka typ TODP01 (2x), komoda typ TODK02

szuflada z pełnym 
wysuwem 

– łatwy dostęp

KORPUS/FRONT
Biały Alpejski/Biały Alpejski, Dąb Vicenza
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no
w

oś
ć TODI

biurko typ TODB01, skrzynia typ TODK05, łóżko typ TODZ01, szafka nocna typ TODK04, 
szafa narożna typ TODS03, regał typ TODR01, komoda typ TODR04

wszystkie
elementy kolekcji

str. 182

Pokój dziecięcy zdecydowanie kojarzy się 
z feerią kolorów, ogromną ilością zabawek 
i dekoracji, w które dziecko obrasta z każ-
dym miesiącem. Tego nie unikniemy. Dlatego 
warto postawić na neutralne i proste meble, 
które wyciszą nieco całość aranżacji. Todi to 
połączenie wiecznie modnej bieli oraz dębo-
wego dekoru, a największym „szaleństwem” 
i jednocześnie ozdobą są ciekawe, okrągłe 
uchwyty. Z pewnością meble będą pasowały 
do każdego koloru ścian i podłóg, a mnogość 
różnych typów brył pozwoli dobrze wyko-
rzystać przestrzeń. Warto zwrócić uwagę na 
praktyczne blaty, które są w dekorze dębo-
wym, przez co zdecydowanie łatwiej utrzy-
mać je w czystości.

ciepło i przytulnie

regał typ TODR04
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szafa typ TODS02, łóżko typ TODZ01, półka typ TODP01 (2x), komoda typ TODK02, biurko typ TODB01

szuflada łóżka
- dodatkowa funkcja 

spania
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no
w

oś
ć TODI
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opcja dodatkowego 
podświetlenia 

lustra - pasek Led

KORPUS I FRONT
Dąb Grandson

Urządź przedpokój z ponadczasową kolekcją Cortina, a zapomnisz 
o nerwowych porankach i chaotycznym szukaniu kluczy czy ulubio-
nego szalika. Schowaj buty do szafki, płaszcze do pojemnej szafy, 
a unikniesz bałaganu witającego od progu. Powieś lustro, które nie 

tylko optycznie powiększy przestrzeń, ale dzięki podświetleniu Led 
uzyskasz niepowtarzalny efekt dekoracyjny. Aby wygodnie ubrać 
buty, aranżację uzupełnij ławką z tapicerowanym siedziskiem. 
Ciesz się komfortem i wygodą przez długie lata.

zorganizowane od wejścia
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Meble 
uzupełniające

CORTINA

lustro typ CNAG03, szafka na buty typ CNAG02, wieszak typ CNAG04, ławka typ CNAG05, bieliźniarka typ CNAG06P

wszystkie
elementy kolekcji

str. 156
pokój dzienny 

i jadalnia
CORTINA

str. 12
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typ MWSD01
/
90/200cm

typ MWSD04
/
120/200cm

typ 10
//
48/190,8/40,2cm

typ 11
//
48/190,8/40,2cm

typ 20
//
81/190,8/52,4cm

 

109cm

typ 41
//
126,2/79,4/40,2cm      

typ 61
//
110/20/20cm      

typ 36
//
90,7/97,1/40,2cm      

typ 32
//
81/115,7/40,2cm      

typ 81
//
110/75,5/60cm      

typ 62
//
70/18,6/15,6cm      

typ 20
//
84/190,5/58,2cm      

typ 41
//
118,7/76,5/40,2cm      

typ 42
//
118,7/76,5/40,2cm      

typ 33
//
84/116,3/40,2cm      

typ 35
//
56/116,3/40,2cm      

88cm

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: rolkowe 
Stopki: tworzywo sztuczne

ANGEL

przykładowe 
aranżacje

str. 96
sypialnia

str. 118 
pokój 
młodzieżowy 

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: tworzywo sztuczne w 4 kolorach 
do wyboru (limonka, lila, pomarańcz, opalino)
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: rolkowe
Stopki: tworzywo sztuczne

AMAZON

przykładowe 
aranżacje

str. 114 
pokój 
młodzieżowy

Nagroda 
Czytelników 
Czas na Wnętrze

typ 90
//
95,8/80,5/206,1cm
szuflada z funkcją dodatkowego spania  
w komplecie, stelaż i materac do zakupu osobno, 
materac główny 90x200cm, materac dodatkowy 
80x190cm (wys. maks. 15cm),
lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ 94
//
126,4/81,5/218cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly
- oświetlenie opcjonalne

typ 10
//
56/190,5/40,2cm      

typ 11
//
56/190,5/40,2cm      
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typ MWSD01
/
90/200cm

typ MWSD02
/
140/200cm

typ MWSD03
/
160/200cm

typ 31
//
81/115,7/40,2cm      

typ 21
//
96,5/190,8/96,5cm

typ 30
//
105,5/115,7/52,4cm
komoda z funkcją szafy
- front przesuwny

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biały Alpejski, San Remo/

Biały Połysk/San Remo

typ 85
//
45,6/63,5/45,6cm      

typ 95
//
45,6/42,2/40,2cm      

typ 90
//
100,6/76,3/204,8cm
szuflada z funkcją dodatkowego spania w komplecie,
stelaż i materac do zakupu osobno, 
materac główny 90x200cm,
materac dodatkowy 80x190cm (wys. maks. 15cm),
lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ 21
//
96/190,5/96cm      

typ 22
//
220,1/207,5/60cm      

typ 43
//
84/76,5/40,2cm      

typ 31
//
84/130,7/40,2cm      

104cm

typ 61
//
118,7/21,6/25cm      

typ 60
//
118,7/83,2/25,2cm      

typ 62
//
84/21,6/25cm      

typ 44
//
84/76,5/40,2cm      

typ 45
//
118,7/76,5/40,2cm      

typ 80
//
118,7/76,5/60cm      

typ 95
//
49,1/37,6/40,2cm

KORPUS I FRONT
Dąb White Craft

4 kolory uchwytów do wyboru:

pomarańcz limonka

lila opalino

montaż lewo 
lub prawostronny

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

147cm

193cm
193cm

typ 92
//
166,4/91,5/218cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly lub Flexi 
- oświetlenie opcjonalne

typ 96
//
66,1/23/199,9cm
szuflada pasuje do łóżek: 
typ 91, 92, 94

typ 91
//
146,4/91,5/218cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly lub Flexi
- oświetlenie opcjonalne
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BROLO

przykładowe 
aranżacje

str. 6
pokój dzienny
i jadalnia

typ BROV01L
//
56,6/208,5/37cm
oprawa Square 1 pkt, 
Led Clips 3 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ BROV01P
//
56,6/208,5/37cm
oprawa Square 1 pkt, 
Led Clips 3 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ BROV02
//
106,9/208,5/37cm
oprawa Square 2 pkt, 
Led Clips 6 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ BROR02
//
56,6/208,5/37cm

typ BROK04
//
167/90,3/40cm

typ BROK06
//
197,3/90,3/40cm

CORTINA
Korpus: płyta wiórowa laminowana  
Front: płyta MDF
Uchwyty: metal
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw
Szkło: hartowane – front 
(Antisol brąz), półki 
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square 
(rekomendowane przez producenta)

przykładowe 
aranżacje

str. 12
pokój dzienny
i jadalnia 

str. 152
przedpokój

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF + folia PVC
Uchwyty: tworzywo sztuczne
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw
Szkło: hartowane – front (Antisol grafit) 
niehartowane – półki
Stopki:  tworzywo sztuczne / metal (stelaż)
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square, 
Led Clips (rekomendowane przez producenta)
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typ CNAS01L
//
58/195/37,4cm

typ CNAV02L
//
58/195/37,4cm
oprawa Square 1 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ CNAV02P
//
58/195/37,4cm
oprawa Square 1 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ CNAV03
//
92,8/195/37,4cm
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ CNAK03
//
156,8/86/40,9cm            
oprawa Square 1 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ CNAK04
//
185,1/86/40,9cm            
oprawa Square 2 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ CNAK02
//
156,8/86/40,9cm      



Więcej brył 
z kolekcji 
CORTINA 
znajdziesz 
na następnej 
stronie

typ BROR01
//
85,4/160,5/37cm

typ BROS01
//
106,9/208,5/58cm

typ BROP01
//
167/22/20,7cm

typ BROK01
//
167/74,3/40cm

typ BROP02
//
197,3/22/20,7cm

typ BROT01
//
106,9/42,8/70cm

typ BROT02
//
160-200/76,3/90cm

typ MWST04
//
160-240/78/90cm

KORPUS I FRONT
Dąb Grandson

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

stół rozkładany 
synchronicznie

KORPUS/FRONT
Dąb Catania, Czarna Perła/Biały Połysk

58x16cm

154cm

mega 
długi stół

 156     157      156     przegląd brył

 
117cm

typ CNAF01
//
127,6/55,8/40,9cm

typ CNAK01
//
92,8/86/40,9cm

typ CNAP01
//
117,6/19,6/21,9cm

typ CNAS01P
//
58/195/37,4cm

typ CNAS02
//
92,8/195/57,9cm

typ CNAV01
//
101,9/133/37,4cm    
oprawa Square 2 pkt 
- oświetlenie opcjonalne 

typ CNAP02
//
157/19,6/21,9cm

typ CNAF02
//
156,8/39,8/40,9cm      

50x15cm
49x16cm49x16cm

typ CNAF03
//
157/55,8/40,9cm      

49x16cm



FLEXI

przykładowe 
aranżacje

str. 124
pokój 
młodzieżowy 

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw
Stopki: tworzywo sztuczne

CORTINA
Korpus: płyta wiórowa laminowana  
Front: płyta MDF
Uchwyty: metal
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw
Stopki: tworzywo sztuczne

przykładowe 
aranżacje

str. 12
pokój dzienny i jadalnia 

str. 152
przedpokój

typ FLXB01
//
118/77/54cm

typ FLXK01
//
126/77/41,6cm

typ FLXK02
//
72/103,7/41,6cm

typ FLXR02
//
76/193,4/41,6cm

typ FLXR01
//
52/193,4/41,6cm

typ FLXS01
//
52/193,4/41,6cm

typ FLXS02
//
84/193,4/59,6cm

120cm
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typ CNAT01
//
160-200/75,5/90cm      

typ CNAT03
//
160-200/75,5/90cm            

typ CNAT05
//
140-180/75,5/85cm

typ CNAT02
//
100/40/59cm      

typ CNAT04
//
100/45,6/75cm      



Więcej brył 
z kolekcji 
CORTINA 
znajdziesz na 
poprzedniej 
stronie

typ MWSD01
/
90/200cm

typ MWSD04
/
120/200cm

KORPUS I FRONT
Dąb Grandson

pasek Led - oświetlenie 
w zestawie

stół rozkładany 
synchronicznie

KORPUS/FRONT
Biały Alpin, Cool Grey/Biały Alpin Supermat, Billbergia

montaż lewo 
lub prawostronny

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

typ FLXP01
//
118/26/24cm

typ FLXP02
//
118/48/24cm

typ FLXK03
//
42/41,5/41,6cm

typ FLXZ02
//
125,6/75,5/204,9cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
materac 90x200cm,
lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ FLXZ01
//
95,4/75,5/204,9cm
szuflada z funkcją dodatkowego spania w komplecie,
stelaż i materac do zakupu osobno,
materac główny 90x200cm,
materac dodatkowy 80x190cm (wys. maks. 15cm),
lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ FLXS03
//
101/193,4/101cm

typ FLXR04
//
76/117/41,6cm

typ FLXR03
//
114/117/41,6cm

118cm
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typ CNAG06L
//
58/195/37,4cm      

typ CNAG06P
//
58/195/37,4cm      

typ CNAG01
//
92,8/100,2/38cm                              

typ CNAG02
//
92,8/100,2/38cm                        

typ CNAG03
//
92,8/72,7/3,6cm
pasek Led
- oświetlenie opcjonalne

typ CNAG05
//
92,8/47/38cm                  

typ CNAG04
//
92,8/101/32,5cm            

lustro typ CNAG03, szafka na buty typ CNAG02, wieszak typ CNAG04, 
ławka typ CNAG05, bieliźniarka typ CNAG06P



156cm

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw
Szkło: hartowane – front; 
niehartowane – półki 
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square, 
Led Clips (rekomendowane przez producenta)

FRIBO BIAŁE

typ FRIV01
//
50,1/200/40cm 
oprawa Square 1 pkt,
Led Clips 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ FRIR01
//
50,1/200/40cm

typ FRIS01
//
50,1/200/40cm

typ FRIS02
//
82,8/200/58cm

typ FRIK06
//
82,8/113,9/40cm

typ FRIZ03
//
146,6/85/206,2cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 2 pkt - oświetlenie opcjonalne

typ FRIZ04
//
166,6/85/206,2cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 2 pkt - oświetlenie opcjonalne

typ FRIK01
//
82,8/113,9/40cm

typ FRIB01
//
135,4/74,9/65cm

typ RVT25
//
70/43/70cm

typ RVT24
//
110/43/67cm

typ FRIT03
//
140-180/76,6/85cm

przykładowe aranżacje

str. 20 
pokój dzienny i jadalnia

str. 100 
sypialnia 

str. 130 
pokój młodzieżowy

typ FRIS05
//
95/200/95cm

184cm

97cm

typ MWSD02
/
140/200cm

typ MWSD03
/
160/200cm
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typ FRIS04
//
208/220/58cm

typ FRIS03
//
155,3/220/58cm

typ FRIB03
//
110/75/65cm

typ FRIK05
//
40/51,8/40cm

typ FRIB04
//
110/75/40cm

typ FRIB05
//
110/75/48cm

typ FRIZ01
//
96,6/85/206,2cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 1 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ FRIZ05
//
146,6/85,3/206,2cm
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 2 pkt - oświetlenie opcjonalne

typ FRIZ06
//
166,6/85,3/206,2cm
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 2 pkt - oświetlenie opcjonalne

typ FRIZ07
//
200,3/17,8/80,5cm
szuflada pasuje do łóżek: 
typ FRIZ03, FRIZ04

typ FRIZ09
//
200/17,8/83,8cm
szuflada pasuje do łóżek: 
typ FRIZ01, FRIZ02

typ FRIZ02
//
126,6/85/206,2cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 1 pkt  
- oświetlenie opcjonalne

typ FRIK03
//
135,4/92,9/40cm

typ FRIK02
//
165,4/92,9/40cm

typ FRIF02
//
135,4/51,1/45cm

typ FRIP01
//
165,3/62/22cm

typ FRIP02
//
135,3/62/22cm

typ FRIF01
//
165,4/51,1/45cm

KORPUS I FRONT
Biały Alpejski

typ FRIK04
//
135,4/92,9/40cm      
oprawa Square 1 pkt,
Led Clips 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

46.7x15cm76.7x18cm

171cm

99cm

171cm

99cm

typ MWSD01
/
90/200cm

typ MWSD04
/
120/200cm

montaż lewo 
lub prawostronny

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

stół rozkładany 
synchronicznie

podnoszony stelaż w komplecie,
materac do zakupu osobno

 160     161      160     przegląd brył



184cm

97cm

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw
Szkło: hartowane – front; 
niehartowane – półki 
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square, 
Led Clips (rekomendowane przez producenta)

FRIBO

przykładowe aranżacje

str. 18 
pokój dzienny i jadalnia

str. 98 
sypialnia 

str. 128 
pokój młodzieżowy

typ FRIV01
//
50,1/200/40cm 
oprawa Square 1 pkt,
Led Clips 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ FRIR01
//
50,1/200/40cm

typ FRIS01
//
50,1/200/40cm

typ FRIS02
//
82,8/200/58cm

typ FRIS05
//
95/200/95cm

typ FRIK06
//
82,8/113,9/40cm

typ FRIZ03
//
146,6/85/206,2cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 2 pkt - oświetlenie opcjonalne

typ FRIZ04
//
166,6/85/206,2cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 2 pkt - oświetlenie opcjonalne

typ FRIK01
//
82,8/113,9/40cm

typ FRIB01
//
135,4/74,9/65cm

typ RVT25
//
70/43/70cm

typ RVT24
//
110/43/67cm

typ FRIT03
//
140-180/76,6/85cm

156cm

typ MWSD02
/
140/200cm

typ MWSD03
/
160/200cm
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KORPUS I FRONT
Dąb Ribbeck Złoty

typ FRIS04
//
208/220/58cm

typ FRIS03
//
155,3/220/58cm

typ FRIB03
//
110/75/65cm

typ FRIK05
//
40/51,8/40cm

typ FRIB04
//
110/75/40cm

typ FRIB05
//
110/75/48cm

typ FRIZ01
//
96,6/85/206,2cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ FRIZ05
//
146,6/85,3/206,2cm
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 2 pkt - oświetlenie opcjonalne

typ FRIZ06
//
166,6/85,3/206,2cm
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 2 pkt - oświetlenie opcjonalne

typ FRIZ07
//
200,3/17,8/80,5cm
szuflada pasuje do łóżek: 
typ FRIZ03, FRIZ04

typ FRIZ09
//
200/17,8/83,8cm
szuflada pasuje do łóżek: 
typ FRIZ01, FRIZ02

typ FRIZ02
//
126,6/85/206,2cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly 1 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ FRIK03
//
135,4/92,9/40cm

typ FRIK02
//
165,4/92,9/40cm

typ FRIF02
//
135,4/51,1/45cm

typ FRIP01
//
165,3/62/22cm

typ FRIP02
//
135,3/62/22cm

typ FRIF01
//
165,4/51,1/45cm

typ FRIK04
//
135,4/92,9/40cm      
oprawa Square 1 pkt,
Led Clips 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

montaż lewo 
lub prawostronny

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

stół rozkładany 
synchronicznie

podnoszony stelaż w komplecie,
materac do zakupu osobno

46.7x15cm76.7x18cm

171cm

99cm

171cm

99cm

typ MWSD01
/
90/200cm

typ MWSD04
/
120/200cm
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Korpus: płyta wiórowa laminowana 
i listwa MDF
Front: płyta MDF i listwa MDF
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw
Szkło: hartowane – front; 
niehartowane – półki
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square, 
Led Clips (rekomendowane przez producenta)

HAVANA

przykładowe 
aranżacje

str. 24
pokój dzienny
i jadalnia

typ HAVV01L
//
66/198,5/41,6cm  
oprawa Square 2 pkt, 
Led Clips 2 pkt 
- oświetlenie opcjonalne   

typ HAVS01
//
66/198,5/41,6cm     

typ HAVS02
//
92,1/198,5/57,6cm      

typ HAVT01
//
75/47,6/75cm      

121cm      

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Listwa ozdobna: płyta MDF
Uchwyty: tworzywo sztuczne
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe
Szkło: hartowane – front; 
niehartowane – półki
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Led Clips
(rekomendowane przez producenta)

IMPERIAL

przykładowe 
aranżacje

str. 26
pokój dzienny i jadalnia

typ 01
//
50/195/37,8cm
oprawa Led 3 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 10
//
50/195/37,8cm      

typ 20
//
80/195/60,8cm      

typ 11
//
50/195/37,8cm      

133cm      

typ 51
//
140/44/45,3cm

typ 75
//
140-180/77/85cm

58x18cm      58x14cm

typ 70
//
110/48/70cm

typ HAVD01
//
150/24,8/22cm      

typ HAVF02
//
168,1/52,5/41,6cm         

75x12cm75x12cm
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typ HAVV06
//
92,1/141,5/41,6cm
oprawa Square 2 pkt, 
Led Clips 2 pkt  
- oświetlenie opcjonalne    

typ HAVK01
//
92,1/133,5/41,6cm      

typ HAVT02
//
140-180/78,3/85cm      

typ HAVV03
//
160/101,5/41,6cm
oprawa Square 3 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ HAVK03
//
160/92,5/41,6cm

KORPUS/FRONT
Dąb Lefkas Ciemny/Czarny Mat, Dąb Lefkas Ciemny

KORPUS I FRONT
Orzech Imperial

typ 21
//
93/195/93cm      

typ 31
//
80/152/37,8cm
oprawa Led 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne            

180cm      

typ 42
//
140/89,3/45 cm
oprawa Led 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne            

typ 41
//
140/89,3/45,3cm      

typ 61
//
140/36/29,5cm

typ HAVF01
//
160/65,5/41,6cm

47x12cm 46x12cm 47x12cm

montaż lewo 
lub prawostronny

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

stół rozkładany 
synchronicznie
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83cm

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa 
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: rolkowe 
Stopki: tworzywo sztuczne

LASER

przykładowe 
aranżacje

str. 132
pokój 
młodzieżowy

typ LASB01
//
124,4/76/60,1cm

typ LASK01
//
124,4/65,7/40cm      

typ LASK02
//
125,7/74,2/40cm      

typ LASR01
//
83,7/197/40cm      

typ LASR04
//
54/197/40cm      

typ LASR03
//
64/197/40cm      

typ LASS01
//
83,7/197/54cm      

92cm

Korpus: płyta wiórowa 
Front: płyta wiórowa 
Uchwyt: tworzywo sztuczne w 2 kolorach 
do wyboru (różowy, niebieski)
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw 
Stopki: tworzywo sztuczne

LILO

przykładowe 
aranżacje

str. 136
pokój 
młodzieżowy

typ LLOB01
//
125/75/60cm      

typ LLOP01
//
125/28/25cm      

typ LLOS02
//
91,5/188/53,6cm      

typ LLOR01
//
58/188,1/41,6cm

typ LLOS01
//
58/188,1/41,6cm

typ LLOK01
//
91,5/112,9/41,6cm
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123cm

109cm

typ LASP01
//
124,4/44,2/23cm      

typ LASR02
//
83,7/126,6/40cm      

typ LASK03
//
54/41/40cm      

typ LASZ01
//
96/80,5/206,1cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
materac główny 90x200cm,
materac dodatkowy 80x190cm
(wys. maks. 15cm),
lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ LASS02
//
99/197/99cm      

KORPUS/FRONT
Szary Platynowy,

Czarna Perła/Biały Alpejski 

WARIANTY KOLORYSTYCZNE 
FRONTÓW DO WYBORU:

Chili Red, Zgaszony Błękit

typ LASZ02
//
200,5/25,5/83,4cm
szuflada pasuje do łóżka typ LASZ01      

2 kolory uchwytów do wyboru:

różowy niebieski 

KORPUS I FRONT
Dali Ash

typ LLOK05
//
53,9/40/41,7cm      

typ LLOZ02
//
199,9/24/93,4cm   
szuflada pasuje do łóżka typ LLOZ01

typ LLOS03
//
90/188/90cm      

typ LLOZ03
//
205,5/75/96,4cm      
stelaż i materac do zakupu osobno,
materac 90x200cm,
lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ LLOK03
//
129,1/88/41,6cm      

typ LLOZ01
//
96,4/80/204,3cm   
stelaż i materac do zakupu osobno,
materac główny 90x200cm,
materac dodatkowy 80x190cm
(wys. maks. 15cm),
lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

montaż lewo 
lub prawostronny

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

typ MWSD01
/
90/200cm

typ MWSD01
/
90/200cm

typ MWSD01
/
90/200cm
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typ 40
//
164/86,5/41,9cm      

typ 42
//
164/86,5/41,9cm 
oprawa Quatro 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne        

typ 44
//
96/86,3/41,9cm      

LINATE

typ 01L
//
63,9/194,5/41,9cm
oprawa Quatro 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 01P
//
63,9/194,5/41,9cm
oprawa Quatro 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne         

typ 05L
//
84,9/194,5/41,9cm 
oprawa Quatro 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne        

typ 05P
//
84,9/194,5/41,9cm      
oprawa Quatro 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne   

przykładowe 
aranżacje

str. 28 
pokój dzienny 
i jadalnia

str. 102 
sypialnia

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF
Aplikacja: płyta wiórowa laminowana  
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk  
Szkło: hartowane – front; 
niehartowane – półki
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Quatro 
(rekomendowane przez producenta)

Złoty Medal MTP 
na Targach Mebli 
MEBLE POLSKA 2013

Szafka nocna Linate otrzymała 
Złoty Medal Grand Prix w Rankingu Czytelników 
magazynu Czas na Wnętrze w 2014 r. 

typ 20A
//
84,9/194,5/58,9cm      

112cm      

typ 25
//
84,9/194,5/36,9cm      

160cm
124cm

typ 70
//
90/38,9/90,2cm      

typ 71
//
75/38,9/75,2cm      

typ 75
//
160-200/75,5/90cm      
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typ 95
//
50/77,7/35,9cm      

typ 96
//
50/40,5/41,9cm      

typ 94
//
165,2/88,5/206,4cm
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly lub Flexi 
- oświetlenie opcjonalne

typ 80
//
125/72,8/61,9cm

typ 97
//
145,2/88,5/206,4cm
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly lub Flexi 
- oświetlenie opcjonalne

typ 22
//
163,9/209,1/58,9cm      
oprawa Slimplus 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne   

typ 23
//
218,5/209,1/58,9cm
oprawa Slimplus 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne        

typ 35
//
109,4/86,5/41,9cm      

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biały Alpejski, Dąb Truflowy/Biały Połysk/Dąb Truflowy

typ 32
//
85/143,2/41,9cm
oprawa Quatro 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne         

typ 33
//
109,4/143,2/41,9cm 
oprawa Quatro 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne        

typ 34
//
85/86,5/41,9cm      

montaż lewo 
lub prawostronny

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

stół rozkładany 
synchronicznie

193cm

105cm

165cm

193cm

105cm

typ 67
//
164/54,7/41,9cm      

53x18cm      

typ 50
//
164/45,7/41,9cm      

typ 60
//
150/19,5/19,9cm      

podnoszony stelaż w komplecie, 
materac do zakupu osobno
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117,2cm

117,2cmKorpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw
Szkło: hartowane – front 
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie konstrukcyjne: 
Mix Trend-Polarus Micro
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square 
(rekomendowane przez producenta)

LUCI CIEMNE

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw
Szkło: hartowane – front 
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie konstrukcyjne: 
Mix Trend-Polarus Micro
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square 
(rekomendowane przez producenta)

LUCI JASNE

typ LCCV01R
//
90,4/199/40cm 
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ LCCV01R
//
90,4/199/40cm 
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ LCCV01L
//
90,4/199/40cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ LCCV01L
//
90,4/199/40cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ LCCF02
//
150,4/56,7/48cm

typ LCCF02
//
150,4/56,7/48cm

typ LCCT01
//
110/50,3/70cm
(stolik na kółkach)

typ LCCT01
//
110/50,3/70cm
(stolik na kółkach)

typ LCCS01
//
95,4/199/58cm

typ LCCS01
//
95,4/199/58cm

typ LCCF01
//
180,5/56,6/48cm

typ LCCF01
//
180,5/56,6/48cm

przykładowe 
aranżacje

str. 34
pokój dzienny
i jadalnia

przykładowe 
aranżacje

str. 40
pokój dzienny
i jadalnia
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typ LCCV02
//
90,4/146/40cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ LCCV02
//
90,4/146/40cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ LCCK01
//
120,4/90,1/40cm

typ LCCK01
//
120,4/90,1/40cm

typ LCCP01
//
160/20/20cm

typ LCCP01
//
160/20/20cm

typ LCCK02
//
180,5/90,1/40cm

typ LCCK02
//
180,5/90,1/40cm

typ LCCK03
//
165,5/131,5/40cm

typ LCCK03
//
165,5/131,5/40cm

typ LCCT02
//
104/45/64cm
(stolik na kółkach)

typ LCCT02
//
104/45/64cm
(stolik na kółkach)

typ MDT20
//
160-200/76,3/90cm

typ MDT20
//
160-200/76,3/90cm

oświetlenie zintegrowane 
z korpusem

KORPUS/FRONT
Dąb Artisan, Szary Kosmos/Dąb Artisan, Szary Kosmos

KORPUS/FRONT
Dąb Artisan, Biały Alpejski/Dąb Artisan, Biały Alpejski

dwa warianty 
kolorystyczne 
przegrody w paczce

dwa warianty 
kolorystyczne 
przegrody w paczce

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

stół rozkładany 
synchronicznie
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137cm 150cm
Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Szkło: hartowane – front (Antisol szary) 
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie konstrukcyjne: Led Flash
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square 
(rekomendowane przez producenta)

LYON BIAŁY

przykładowe 
aranżacje

str. 44 
pokój dzienny i jadalnia

str. 104 
sypialnia

typ LYOS101
//
103,1/198,5/56cm

typ LYOV01P
//
59,8/164,1/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOF02
//
130/41,7/42cm 

typ LYOT05
//
90-180/76,5/90cm

typ LYOV03L
//
59,8/198,1/42cm
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV03P
//
59,8/198,1/42cm 
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne     

typ LYOV01L
//
59,8/164,1/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOF01
//
146,1/41,7/42cm     

44x16cm

typ LYOS102
//
155,6/217/60cm
* pasek Led - oświetlenie
opcjonalne (do zakupu osobno)

 

                 Tkanina 
                 wezgłowia 
- Water Repellent

typ MWST06
//
160-235/76/90cm

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

pasek Led - oświetlenie 
w zestawie

pasek Led - oświetlenie 
opcjonalne (do zakupu osobno)
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typ LYOR01P
//
60/198,5/42cm

typ LYOR01L
//
60/198,5/42cm

typ LYOP01
//
119,9/24,8/20cm      

typ LYOK02
//
157,7/89,1/42cm
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOB101
//
135/75/65cm      

typ LYOP03
//
130,1/27,6/20,1cm

typ LYOP02
//
140/25/20,1cm      

typ LYOT01
//
105,6/37,3/68,1cm      

typ LYOT03
//
140-180/76,6/85cm

typ LYOT04
//
160-200/76,6/90cm

typ LYOV02P
//
59,8/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV02L
//
59,8/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV04P
//
107,6/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonane      

typ LYOV04L
//
107,6/123,6/42cm      
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ LYOK01
//
157,7/89,1/42cm      

typ LYOZ02 
//
145,6/105,8/205,4cm 
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno

typ LYOZ04 
//
165,6/105,8/205,4cm
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno

typ LYOK03P
//
46,6/45,6/36cm      

typ LYOK03L
//
46,6/45,6/36cm      

typ LYOS103
//
215,7/217/60cm
* pasek Led - oświetlenie
opcjonalne (do zakupu osobno)

147cm

 

typ LYOK04
//
107,5/89,1/42cm      

KORPUS/FRONT
Biały Alpin, Biały Połysk/Biały Połysk

możliwość odwrotnego 
montażu półki  

możliwość zamontowania 
dotykowego włącznika 
oświetlenia

podnoszony stelaż w komplecie, 
materac do zakupu osobno

stół rozkładany 
synchronicznie

mega 
długi stół
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137cm 150cm
Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Szkło: hartowane – front (Antisol brąz) 
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie konstrukcyjne: Led Flash
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square 
(rekomendowane przez producenta)

LYON JASNY

przykładowe 
aranżacje

str. 48 
pokój dzienny i jadalnia

str. 106 
sypialnia

typ LYOS01
//
103,1/198,5/56cm

typ LYOV01P
//
59,7/164,1/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOF02
//
130/41,7/42cm      

typ LYOB01
//
135/75/65cm      

typ LYOP03
//
130/27,6/20,1cm

typ LYOT01
//
105,6/37,2/68,1cm      

typ LYOV03L
//
59,7/198,1/42cm
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV03P
//
59,7/198,1/42cm 
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne     

typ LYOV01L
//
59,7/164,1/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOF01
//
146/41,7/42cm      

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

Złoty Medal MTP
na Targach Mebli
MEBLE POLSKA 2017

44x16cm

typ LYOZ01 

//
145,6/105,5/205,4cm
stelaż i materac do zakupu osobno

typ LYOZ03 

//
165,6/105,5/205,4cm
stelaż i materac do zakupu osobno     

typ LYOS02
//
155,6/217/60cm
* pasek Led - oświetlenie
opcjonalne (do zakupu osobno)

 

pasek Led - oświetlenie 
w zestawie

                 Tkanina 
                 wezgłowia 
- Easy Water Cleaning

                 Tkanina 
                 wezgłowia 
- Water Repellent

pasek Led - oświetlenie 
opcjonalne (do zakupu osobno)

typ MWSD02
/
140/200cm

typ MWSD03
/
160/200cm
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KORPUS/FRONT
Dąb Riviera Jasny, Biały Alpejski, Biały Połysk/

Biały Połysk

typ LYOR01P
//
60/198,5/42cm

typ LYOR01L
//
60/198,5/42cm

typ LYOP01
//
119,9/24,8/20cm      

typ LYOK02
//
157,6/89,1/42cm
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOP02
//
140/25/20,1cm      

typ LYOT02
//
105,6/34,6/68,1cm      
(stolik na kółkach)

typ LYOT03
//
140-180/76,6/85cm

typ LYOT04
//
160-200/76,6/90cm

typ LYOT05
//
90-180/76,5/90cm

typ MWST06
//
160-235/76/90cm

typ LYOV02P
//
59,7/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV02L
//
59,7/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV04P
//
107,5/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonane      

typ LYOV04L
//
107,5/123,6/42cm      
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ LYOK01
//
157,6/89,1/42cm      

możliwość odwrotnego 
montażu półki  

możliwość zamontowania 
dotykowego włącznika 
oświetlenia

typ LYOZ02 
//
145,6/105,8/205,4cm 
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno

typ LYOZ04 
//
165,6/105,8/205,4cm
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno

typ LYOK03P
//
46,5/45,5/36cm      

typ LYOK03L
//
46,5/45,5/36cm      

typ LYOZ07
//
200,3/23,5/80,6cm
(szuflada pasuje do łóżka 
typ LYOZ01, LYOZ03)      

podnoszony stelaż w komplecie, 
materac do zakupu osobno

typ LYOS03
//
215,7/217/60cm
* pasek Led - oświetlenie
opcjonalne (do zakupu osobno)

stół rozkładany 
synchronicznie

147cm

 

typ LYOK04
//
107,5/89,1/42cm      

mega 
długi stół
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153cm

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF
Uchwyty: metalowe
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk 
Stelaż: konstrukcja łóżka pozwala 
na zastosowanie stelaża zwykłego 
lub podnoszonego (stelaż podnoszony 
dostępny w ofercie marki)

MONACO

przykładowe 
aranżacje

str. 108
sypialnia

typ MOAS02
//
205,6/215,3/65,1cm
4 pkt oświetlenie Flash w wieńcu
górnym w komplecie,
podświetlany drążek ubraniowy 
do zakupu osobno

typ MOAK04
//
155,5/86,5/40cm

typ MOAS01
//
155,6/215,3/65,1cm      
3 pkt oświetlenie Flash w wieńcu
górnym w komplecie,
podświetlany drążek ubraniowy 
do zakupu osobno

typ MOAL01
//
145,3/100,1/221,7cm     
stelaż i materac do zakupu osobno,
pasek Led - oświetlenie opcjonalne,
lampka Butterfly lub Flexi
- oświetlenie opcjonalne

Korpus: płyta wiórowa laminowana, 
listwa MDF
Front: płyta MDF
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe-pełny wysuw
Szkło: hartowane – front; 
niehartowane – półki
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square,
Led Clips (rekomendowane przez producenta)

typ NVIB01
//
130/75/60cm

typ NVIP01
//
130/24/22cm

typ NVIR01
//
62/198,5/42,2cm

typ NVIS01
//
62/198,5/42,2cm

typ NVIT01
//
75/48/75cm

typ NVIT02
//
140-180/77/90cm

typ NVIV01L
//
62/198,5/42,2cm
oprawa Square 2 pkt
Led Clips 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

NOVI

przykładowe 
aranżacje

str. 54
pokój dzienny i jadalnia

str. 140
pokój młodzieżowy

typ NVIS02
//
92/198,5/58,2cm

89cm
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typ MOAK03
//
90/86,5/40cm      

typ MOAS04
//
89/74,4/46cm
opcjonalnie do typu 
MOAS01, MOAS02

 
typ MOAK02L
//
44,8/76/34cm

typ MOAK02P
//
44,8/76/34cm

typ MOAL02
//
165,3/100,1/221,7cm     
stelaż i materac do zakupu osobno,
pasek Led - oświetlenie opcjonalne,
lampka Butterfly lub Flexi
- oświetlenie opcjonalne

KORPUS/FRONT
Dąb Stirling/Dąb Stirling, Czarny Mat

122cm

szafa typ MOAS01, komoda typ MOAS04, komoda typ MOAK03

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

pasek Led - oświetlenie 
opcjonalne (do zakupu osobno)

typ NVIK02
//
92/133/42,2cm

typ NVIK03
//
92/133/42,2cm

typ NVIK04
//
130/92/42,2cm

typ NVIK05
//
54/46/42,2cm

typ NVIZ01
//
96,9/80/204,9cm
szuflada z funkcją dodatkowego 
spania w komplecie, stelaż i materac do zakupu osobno, 
materac główny 90x200cm, materac dodatkowy 80x190cm
(wys. maks. 15cm), lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ NVIZ02
//
126,9/80/204,9cm
szuflada z funkcją dodatkowego 
spania w komplecie, stelaż i materac do zakupu osobno,
materac główny 90x200cm, materac dodatkowy 80x190cm
(wys. maks. 15cm),lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ NVIF01
//
153,4/65/42,2cm

KORPUS/FRONT
Biały Alpin/Biały Alpin Supermat

45x10cm 45x10cm

44x10cm

typ NVIS03
//
103,3/198,5/103,3cm

115cm

oświetlenie zintegrowane 
z korpusem

montaż lewo 
lub prawostronny

stół rozkładany 
synchronicznie

typ MWSD01
/
90/200cm

typ MWSD04
/
120/200cm
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NUBI
Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: tworzywo sztuczne
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe
Stopki: tworzywo sztuczne

przykładowe 
aranżacje

str. 144
pokój
młodzieżowy

typ NUBZ02
//
119,5/22,9/80cm
szuflada pasuje do łóżek typ: 
NUBZ01, NUBZ04

typ NUBS02
//
128/196/60cm

typ NUBS01
//
87/196/60cm

105cm 105cm 105cm

RAVENNA

przykładowe 
aranżacje

str. 58
pokój dzienny
i jadalnia

typ RAVV01L
//
63,5/201,9/38,7cm
oprawa Square 1 pkt
Led Clips 3 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ RAVV01R
//
63,5/201,9/38,7cm
oprawa Square 1 pkt
Led Clips 3 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ RAVR02
//
63,5/201,9/35,2cm

typ RAVS01
//
91,2/201,9/56cm

typ RAVF02
//
185/51,5/45,1cm
oprawa Square 2 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ RAVF01
//
150/51,5/45,1cm
oprawa Square 1 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF
Uchwyty: metalowy
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: Wysuw ¾
Szkło: hartowane – front; 
niehartowane – półki
Stopki: Tworzywo sztuczne
Oświetlenie konstrukcyjne: Trend
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Square, 
Led Clips (rekomendowane 
przez producenta)

130cm

87.7x12cm54.7x12cm

typ NUBZ04
//
95,3/80,5/204,8cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ MWSD01
/
90/200cm
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oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

montaż lewo 
lub prawostronny

typ NUBR01
//
55,8/196/42cm

typ NUBR02
//
87/128,7/42cm

typ NUBB01
//
120/74/52cm

typ NUBP01
//
120/22,2/22cm

typ NUBK01
//
128/84/42cm

KORPUS/FRONT
Matera Ciemna/Old style

typ RAVV02L
//
63,5/148,9/38,7cm
oprawa Square 1 pkt
Led Clips 2 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ RAVV02R
//
63,5/148,9/38,7cm
oprawa Square 1 pkt
Led Clips 2 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ RAVK01
//
185/89,5/45,1cm
oprawa Square 2 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ RAVK03
//
185/89,5/45,1cm

typ RAVK02
//
150/89,5/45,1cm

typ RAVT01
//
110/42/60cm

typ MWST03
//
160-240/78/90cm

typ RAVP01
//
141/25/20cm

KORPUS/FRONT
Biały Alpejski, Czarny/Biały Połysk, Czarny

pasek Led Trend umieszczony 
w listwie - oświetlenie w zestawie

mega 
długi stół

typ NUBZ01
//
125,3/80,5/204,8cm
stelaż i materac do zakupu osobno,
lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ MWSD04
/
120/200cm

biurko typ NUBB01, regał typ NUBR02, łóżko typ NUBZ01, szuflada typ NUBZ02, półka typ NUBP01, regał typ NUBR01, szafa typ NUBS02

stół rozkładany typ MWST03, krzesła typ Snap S304, witryna typ RAVV01L, komoda typ RAVK01

stół rozkładany 
synchronicznie
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Korpus: płyta wiórowa laminowana  
Front: płyta wiórowa laminowana                                                             
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: rolkowe
Szkło: hartowane – front (Antisol brąz); 
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: oprawa 
Prismatic (rekomendowane przez 
producenta)

SHETLAND

przykładowe 
aranżacje

str. 64
pokój dzienny
i jadalnia

typ 01
//
66/197/40cm
oprawa Prismatic 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ 10
//
56/197/40cm

typ 11
//
56/197/40cm

typ 12
//
86/197/40cm

 

typ 41
//
156/86,8/40cm      

typ 42
//
136/86,8/40cm      

typ 43
//
136/86,8/40cm      

typ 80
//
136/76,5/60cm

Korpus: płyta wiórowa laminowana 
Front: płyta MDF
Aplikacje: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk   
Szkło: hartowane – front (Antisol brąz); 
niehartowane – półki
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: Led Clips 
lub oprawa Prismatic (rekomendowane 
przez producenta)

SUMMER

przykładowe aranżacje

str. 68
pokój dzienny i jadalnia

str. 110 
sypialnia

typ 01L
//
54/196,5/39,9cm
oprawa Prismatic 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ 01P
//
54/196,5/39,9cm
oprawa Prismatic 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ 06
//
86/196,5/39,9cm
oprawa Prismatic 2 pkt
- oświetlenie opcjnalne

typ 10
//
54/196,5/39,9cm      

typ 20
//
86/196,5/57,9cm      

 
122cm

typ 32
//
86/130,8/39,9cm
oprawa Prismatic 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ 33
//
86/119,4/39,9cm      

typ 40
//
168/92,1/39,9cm      

typ 31
//
86/122,8/39,9cm      

typ 34
//
86/101,6/39,9cm

typ 52
//
150/49,8/39,9cm      

typ 51
//
150/53,5/39,9cm      

48x18cm
47x18cm

48x18cm
47x18cm
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oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

montaż lewo 
lub prawostronny

stół rozkładany 
synchronicznie

KORPUS I FRONT/WNĘKI
Dąb Shetland/Szary

typ 20
//
86/197/58cm

typ 21
//
98,5/197/98,5cm

typ 31
//
86/132,1/40cm

typ 32
//
86/123,2/40cm      

 
120cm

 
92cm
152cm
162cm

38cm
75cm

typ 51
//
136/59,3/40cm      

typ 61
//
136/30/25cm      

 
46x15cm

46x17cm
46x16cm

typ 71
//
75/48,5/75cm      

typ 76
//
90-180/77/90cm

typ MWST08
//
90-180/76,5/90

KORPUS I FRONT/APLIKACJA
San Remo/Arusha Wenge

typ 22
//
150/218/60cm      

typ 23
//
199,9/218/60cm      

 
93cm 93cm

 

202cm

120cm

typ 41
//
150/92,1/39,9cm      

typ 42 
//
150/92,1/39,9cm      

typ 30
//
86/138,8/39,9cm      

typ 61
//
150/6/25cm      

typ 44
//
125,7/83,8/39,9cm      

typ 43
//
150/92,1/39,9cm 
oprawa Prismatic 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne     

typ 71
//
75/48/75cm      

typ 80
//
128/76/59,9cm      

typ 75
//
140-180/77/85cm      

typ 91
//
146/99/222cm
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno, lampka 
Butterfly lub Flexi- oświetlenie opcjonalne

typ 95L
//
54/42/41,2cm

typ 95P
//
54/42/41,2cm

typ 92
//
166/99/222cm
stelaż podnoszony w komplecie,
materac do zakupu osobno, lampka Butterfly 
lub Flexi - oświetlenie opcjonalne

obicie 
wezgłowia: 

Tkanina

podnoszony stelaż w komplecie,  
materac do zakupu osobno
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TODI

przykładowe 
aranżacje

str. 148
pokój
młodzieżowy

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: drewno
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw
Stopki: tworzywo sztuczne

typ TODB01
//
117/75/55cm

typ TODP01
//
117/26/24cm

typ TODK05
//
96/42/42cm

typ TODS01
//
54,5/190/42cm  

typ TODS02
//
85/190/58cm

typ TODS03
//
98,5/190/98,5cm

Korpus: płyta wiórowa laminowana 
i płyta MDF
Front: płyta MDF
Aplikacje: płyta wiórowa laminowana 
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: kulkowe – pełny wysuw  
Szkło: hartowane – front (Antisol brąz); 
niehartowane – półki
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Dojo 
(rekomendowane przez producenta)

TOLEDO

przykładowe 
aranżacje

str. 72
pokój dzienny
i jadalnia

typ TOLV01L
//
59/198,5/36,1cm
oprawa Dojo 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ TOLV01P 
//
59/198,5/36,1cm
oprawa Dojo 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ TOLS01
//
90,7/198,5/57,1cm

typ TOLF01
//
140/48/40,1cm

typ TOLF02
//
160/48/40,1cm

 
122cm

68x14cm 78x14cm68x14cm 78x14cm

112cm

116cm
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typ MWSD01
/
90/200cm

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

stół rozkładany 
synchronicznie

typ TODK01
//
135/90/42cm

typ TODK03
//
85/90/42cm

typ TODR03
//
85/190/42cm

typ TODK04
//
45/42/42cm

typ TODR01
//
54,5/190/42cm

typ TODZ01
//
96,2/79,5/206,1cm
szuflada z funkcją dodatkowego spania 
w komplecie, stelaż i materac do zakupu 
osobno, materac główny 90x200cm,
materac dodatkowy 80x190cm (wys. maks. 15cm),
lampka Butterfly - oświetlenie opcjonalne

typ TODR04
//
85/121/42cm

typ TODK02
//
125/90/42cm

typ TOLV02L
//
74/165,5/36,1cm
oprawa Dojo 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ TOLV02P
//
74/165,5/36,1cm
oprawa Dojo 1 pkt
- oświetlenie opcjonalnea

typ TOLK01 
//
140/88/40,1cm

typ TOLD01
//
138/21,8/20cm

typ TOLT02
//
110/42,5/70cm

typ TOLT03
//
160-200/75,8/90cm

typ TOLK04 
//
189,3/88/40,1cm

typ TOLT01
//
75/42,5/75cm

KORPUS/FRONT
Biały Alpejski, Dąb Stirling Jasny/Biały Połysk

KORPUS/FRONT
Biały Alpejski/Biały Alpejski, Dąb Vicenza

Tkanina  
Water Repellent
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przykładowe 
aranżacje

str. 76
pokój dzienny i jadalnia

typ TOS04
//
99,9/195,5/56,2cm

150cm

typ TOK03
//
140/84,5/42,2cm

typ TOV02
//
57,9/195,5/42,2cm
oprawa Led 3 pkt 
- oświetlenie opcjonalne

typ VENS01L
//
76,1/200/40cm

typ VENS01P
//
76,1/200/40cm

typ TOS01
//
57,9/195,5/42,2cm

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF
Aplikacje: płyta wiórowa laminowana
Uchwyty: system bezuchwytowy
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Szkło: hartowane – front (Antisol brąz); 
niehartowane – półki
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie konstrukcyjne: Led 
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Led Clips
(rekomendowane przez producenta)

Złoty Medal MTP 
na Targach Mebli 
MEBLE POLSKA 2016

TORONTO

typ TOP02
//
165/25/20,7cm      

typ TOK02
//
190/52,5/45,2cm

73x14cm 73x14cm

VENEZIA

przykładowe 
aranżacje

str. 80
pokój dzienny
i jadalnia

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta MDF 
Uchwyty: metal
Zawiasy: cichy domyk
Prowadnice: cichy domyk
Szkło: hartowane – front (Antisol szary); 
niehartowane – półki
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie konstrukcyjne: Lambda mini
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Led Clips
(rekomendowane przez producenta) 

typ VENF01
//
161,4/64,5/40cm

typ VENK01
//
161,4/87,4/40cm

typ VENK02
//
181,8/87,4/40cm

typ VENP01
//
161,4/22/23,6cm

70.4x14cm

typ VENV01L
//
76,1/200/40cm
oprawa Square 1 pkt, Led Clips 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ VENV01P
//
76,1/200/40cm
oprawa Square 1 pkt, Led Clips 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne
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typ TOK05
//
190/84,5/42,2cm

typ VENV02L
//
91,1/140,5/40cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ VENV02P
//
91,1/140,5/40cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ VENT01
//
100/45/64cm

typ VENS02
//
100,6/200/60cm

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biały Alpejski/Biały Połysk/San Remo Rustic

typ TOK07
//
100/145,5/42,2cm

typ TOT06
//
67/48/67cm

typ TOT02
//
160/75,5/90cm

typ TOP01
//
125/25/20,7cm      

typ TOK01
//
140/52,5/45,2cm

48x14cm48x14cm

oświetlenie zintegrowane 
z korpusem

montaż lewo lub 
prawostronny

KORPUS/FRONT
Biały Alpejski, Dąb Vicenza Czarny/Biały Połysk

typ TOK09
//
140/84,5/42,2cm

typ MWST07
//
160-200/75,5/90cm

stół rozkładany 
synchronicznie

117cm

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno
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przykładowe 
aranżacje

str. 86
pokój dzienny
i jadalnia

Korpus: płyta wiórowa laminowana
Front: płyta wiórowa
Uchwyty: tworzywo sztuczne
Zawiasy: puszkowe
Prowadnice: kulkowe
Szkło: hartowane – front/bok; 
niehartowane – półki 
Stopki: tworzywo sztuczne
Oświetlenie opcjonalne: oprawa Quatro,  
Led Clips (rekomendowane 
przez producenta)

ZINGARO

typ ZINF01
//
133,1/51,5/44cm

typ ZINP01
//
133,1/21,5/22cm

typ ZINV02L
//
63,1/197,5/38cm 
oprawa Quatro 1 pkt,
Led Clips 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ ZINV02P
//
63,1/197,5/38cm
oprawa Quatro 1 pkt,
Led Clips 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ ZINV03L
//
63,1/197,5/38cm
oprawa Quatro 1 pkt,
Led Clips 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ ZINV03P
//
63,1/197,5/38cm
oprawa Quatro 1 pkt,
Led Clips 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ ZINK02
//
183,4/87,5/40cm

Przegląd 
oświetlenia

79.7x17cm

LED CLIPS

Led Clips – niewielka oprawa led przeznaczona do podświetlenia szyb o grubości od 
5 do 8mm. Nałożona na szklaną półkę zmatowioną krawędzią pozwala uzyskać efekt 
świecącej krawędzi szyby.

Do podświetlenia półek możesz za-
stosować Led Clips, Dojo lub Prisma-
tic. Sprawdź rekomendacje producenta 
umieszczone w opisie przy każdej kolek-
cji na końcu katalogu.

SQUARE QUATRO

Oprawy Square i Quatro to doskonałe propozycje na oświetlenie meblowe do witryn. 
Posiadają małe wymiary i są bardzo łatwe w montażu. Można je kupić w gotowych 
zestawach z zasilaczem i wyłącznikiem.  
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KORPUS/FRONT
Loft Ciemny, Biały Alpejski/Biały Alpejski, Loft Ciemny

typ ZINP02
//
163,4/21,5/22cm

typ ZINF02
//
163,4/51,5/44cm

typ ZINT01
//
100/40,6/66cm

typ ZINV01L
//
103,1/151/38cm
oprawa Quatro 1 pkt,
Led Clips 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ ZINV01P
//
103,1/151/38cm
oprawa Quatro 1 pkt,
Led Clips 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ ZINK01
//
133,1/87,5/40cm

typ ZINT02
//
160-200/75,9/90cm

oświetlenie opcjonalne 
- do zakupu osobno

stół rozkładany 
synchronicznie

110x17cm

DOJO PRISMATIC

LAMPKA BUTTERFLY LAMPKA FLEXI DOTYKOWY WŁĄCZNIK OŚWIETLENIA

Zamontujesz od wewnątrz do korpusu mebla (pod blatem lub do boku), dzięki temu 
oświetlenie możesz włączyć/wyłączyć w szybki i wygodny sposób, po prostu dotyka-
jąc wybrane miejsce na meblu. Nie potrzebujesz kłębiących się na podłodze zwojów 
kabli. Sprawdź jakie to łatwe!

Oprawa Prismatic to efektowny sposób oświetlania wewnątrz witryny za pomocą 
metalowej nakładki z wklejoną taśmą led.

Posiada nowoczesny i minimalistyczny 
kształt oraz wbudowane wejście USB. 
Zamontujesz ją zarówno do swojego 
łóżka, biurka jak i półki. W opcji dostęp-
ne są zestawy zawierające 1 lub 2 lampki 
Led (barwa neutralna) z zasilaczem oraz 
niezbędnym okablowaniem.

Posiada długi, giętki wysięgnik, dzięki 
któremu dopasujesz ją zarówno do swo-
jego łóżka, półki, jak i biurka. Źródłem 
światła są diody Led (barwa neutralna). 
W opcji dostępne są zestawy zawierają-
ce 1 lub 2 lampki z zasilaczem oraz nie-
zbędnym okablowaniem.

Oprawa Dojo to punkt świetlny montowany na zacisk za szklaną półką mebla.  
Wiązka światła oświetla przednią krawędź półki, a także jest emitowana w górę i w dół.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Prezentowana w folderze 
oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w folderze mogą różnić się 
od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. 
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90Adresy wszystkich salonów oraz więcej inspiracji znajdziesz na: 

www.meblewojcik.pl
Zapraszamy także na nasze profile:


