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POKÓJ DZIENNY /
JADALNIA 
To tu tętni życie Twojego domu. Tutaj rodzina spędza wspólnie czas. Aranżując 
tę przestrzeń, pomyśl o wszystkich. Co lubicie robić razem? A co chcielibyście robić 
częściej? Może przydałby się Wam większy stół, przy którym wszyscy się zmieszczą?  
A może szeroka ława na rodzinne rozgrywki gier planszowych? Upewnij się, że na kanapie  
jest miejsce dla wszystkich. A pies? OK, dorzućmy jeszcze miękki dywan.

kupuj na
brw.pl

kupuj na
brw.pl
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ALAMEDA
Nowoczesna, prosta i niezwykle efektowna.  Alameda nada szyku każdemu 
nowoczesnemu wnętrzu. Lśniąca biel i kolor naturalnego drewna nie byłyby  
tak wyjątkowe, gdyby nie akcenty, które sprawiają, że kolekcja wprost 
urzeka stylem - pionowe uchwyty oraz nowoczesne oświetlenie LED tuż 
pod liniami blatów. 

biały połysk / dąb Westminster /
biały wysoki połysk

szafka rtv
RTV1S
szer./gł./wys.
147/46/55 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
 97/41/96,5 cm

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
172/41/96,5 cm

witryna
REG1W1D2S
szer./gł./wys.
102/41/141 cm

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
102/60/201 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
147/41/96,5 cm

półka
POL_147
szer./gł./wys.
147/20/15 cm

szafa SZF2D2S; szafka rtv RTV1S; połka POL/147; witryna REG1W1D2S; komoda KOM2D3S; pufa/stolik LAFU H wym. 60x60x40 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJE

NOWOŚĆ
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FLAMES
W tej kolekcji liczą się detale. Dekoracyjne ryflowania, zgrabne 
uchwyty, lśniąca biel - to wszystko sprawia, że proste meble 
wyglądają naprawdę stylowo. 

komoda KOM2D3S; witryna REG1D1W; półka POL/160; szafka RTV RTV2D; witryna REG1W; ława GLIMP

biały połysk / biały wysoki połysk

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
151/42/85,5 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
97/42/160,5 cm

witryna
REG1W
szer./gł./wys.
63/42/210,5 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
105/54/210,5 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
105/42/85,5 cm

półka
POL/160
szer./gł./wys.
163,5/22/25 cm

szafka RTV
RTV2D
szer./gł./wys.
151/48/53 cm

ATUTY I FUNKCJENOWOŚĆ
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łóżko
LOZ/160/A
szer./dł./wys.
165/205,5/96,5  cm

łóżko
LOZ/160/B
szer./dł./wys.
165/205,5/96,5 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
42/53/43 cm

komoda KOM2D3S; witryna REG1D1W; 
półka POL/160; szafka RTV RTV2D „Przyjrzyj się głębokim ryflowaniom.  

Asymetryczna faktura w zestawieniu  
z idealnie gładką powierzchnią frontów 
wygląda naprawdę stylowo.”

1. świecznik ceramiczny Słoń, wym. 12x7x7 cm, kolor srebrny, 24,99  
2. poduszka dekoracyjna Monolith green, wym. 43x43 cm, 34,99    
3. świecznik ceramiczny, biały, wym. 10.5x10.5x6.5 cm, 14,99  
4. lampa stołowa dekoracyjna Master 5xE5 0,8W, IP20, kolor czarny, 
materiał: metal/szkło, wym. 40x35x10 cm, 289,- 

2

1

4

3

Kolekcja 
dostępna również 

dla sypialni 
i przedpokoju.

łóżko z pojemnikiem  
i podnoszonym stelażem
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MODESTO
Nowoczesna i dynamiczna, taka jest kolekcja Modesto. Meble zaska-
kują designem, a wszystko to dzięki niesymetrycznym podziałom brył.  
Całość wieńczą niewidoczne dla oczu detale, które zadbają o komfort  
– system cichego domykania frontów, dzięki któremu szafki i szuflady 
zamykają się niemal bezszelestnie. 

biały / biały lustrzany połysk / 
dąb minerva

szafka rtv
RTV2D1S
szer./gł./wys.
147,5/50/50,5 cm

komoda 
KOM2D1S
szer./gł./wys.
103/44/98,5 cm

półka 
POL/150
szer./gł./wys.
147,5/25/27 cm

komoda 
KOM3D1S
szer./gł./wys.
147,5/44/98,5 cm

regał
REG2D
szer./gł./wys.
58/44/195 cm

witryna
REG1W1D
szer./gł./wys.
58/44/195 cm

szafa
SZF3D1S
szer./gł./wys.
103/60/195 cm

witryna REG1W1D; szafka rtv RTV2D1S; półka POL/150; komoda KOM3D1S

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJENOWOŚĆ
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KIOTO
Duet drewna i forniru z bielą lśniących frontów. Spójrz, jak pięknie 
prezentuje się przyciemniane szkło, nieco skrywające wyekspono-
wane dekoracje i pamiątki z podróży. Czy nie jest pięknie?

dąb naturalny / biały / dąb naturalny / 
biały lustrzany połysk

ława
LAW1S
szer./dł./wys.
60/110/45,5 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
97/40/88,5 cm

komoda
KOM2D1S
szer./gł./wys.
97/40/88,5 cm

witryna
REG2D2W
szer./gł./wys.
97/40/138 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
60/40/195 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
97/55/195 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
145,5/40/88,5 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
145/46/45,5 cm

półka
POL/145
szer./gł./wys.
145/21,5/35 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

witryna REG1D1W; komoda KOM3D3S; witryna REG2D2W; ława LAW1S; szafka rtv RTV2S; komoda KOM2D1S

ATUTY I FUNKCJE

NOWOŚĆ
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szafka rtv
RTV2D2S
szer./gł./wys.
149,5/46/44,5 cm

szafka wisząca
SFW/150
szer./gł./wys.
150/33/45 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
99,5/42/88,5 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
149,5/42/88,5 cm

witryna
REG2D2W
szer./gł./wys.
149,5/42/133,5 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
89,5/42/166 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
99,5/57/202,5 cm

regał
REG90
szer./gł./wys.
87,5/40/143,5 cm

INDIO
Barwy inspirowane naturą, minimalistyczny  
design, designerskie smaczki. Kolekcja Indio  
to dowód na to, że prostota jest królową dobrego 
stylu. Rozsmakuj się w nim.

modrzew sibiu złoty /
beż wysoki połysk

komoda KOM3D3S; regał REG90; szafka rtv RTV2D2S; szafka wisząca SFW/150; witryna REG1D1W

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE

NOWOŚĆ
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ERLA
Jest wiele powodów, dla których pokochasz kolekcję 
Erla. To nowoczesny minimalizm, lśniąca nieskazitelna  
biel oraz to, z jaką lekkością domykają się fronty.  
Przyjrzyj się dokładnie. Dzięki temu, że blat delikatnie 
odseparowany jest od linii frontów, sprawia wrażenie 
jakby unosił się lekko w powietrzu.

biały / dąb minerva /
biały połysk lakier

ława
LAW_110
szer./dł./wys.
60/110/45,5 cm

krzesło
VKRM 2
szer./gł./wys.
53/47/98 cm

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

szafka RTV
RTV2D1S
szer./gł./wys.
158/41/55,5 cm

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
158/41/88,5 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
60/41/196 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
98/53/196 cm

witryna
REG1D1W1S
szer./gł./wys.
98/41/153 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
98/41/88,5 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
98/41/88,5 cm

szafka wisząca
SFW_158
szer./gł./wys.
158/26,5/31 cm

półka
POL_158
szer./gł./wys.
158/23,5/20 cm

witryna REG1D1W1S; komoda KOM2D3S; witryna REG1W2S; szafka wisząca SFW_158; szafka RTV RTV2D1S; ława LAW 110

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJENOWOŚĆ
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zobacz
poradę

Blog.

HOLTEN
Spójrz, jak piękne blaty w kolorze drewna ciepło otulają minimalistyczne 
bryły, akcentując nieskazitelny kolor i lśniącą powierzchnię lakierowanych 
frontów. To jednak nie wszystko. Pokochasz tę kolekcję nie tylko za styl,  
ale też za to, z jaką lekkością domykają się fronty.

witryna REG2D1W; komoda KOM1D3S; witryna REG1D1W; ława TRIANGO S; fotel CASEY ES wym. 94/86/107 cm

biały / biały lustrzany połysk, 
blat: dąb wotan

ATUTY I FUNKCJE

szafka
KOM2D
szer./gł./wys.
106/42/83,5 cm

szafka rtv
RTV1S
szer./gł./wys.
106/42/50,5 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
156/42/60,5 cm

półka
POL/156
szer./gł./wys.
156/24/22 cm

półka
POL/106
szer./gł./wys.
106/24/22 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
106/56,5/203,5 cm

regał
REG3S
szer./gł./wys.
68/42/203,5 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
156/42/83,5 cm

szafka wisząca
SFW/156
szer./gł./wys.
156/32,5/40 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
68/42/203,5 cm

witryna
REG2D1W
szer./gł./wys.
98/42/156,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

 14     



szafa
SZF3D2S
szer./gł./wys.
180/56/203 cm

komoda
KOM6S
szer./gł./wys.
98/42/129 cm

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

łóżko
LOZ/180
szer./dł./wys.
189/204/107 cm

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
79,5/199/25,5 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
54/42/50 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
169/204/107 cm

krzesło
HOLTEN
szer./gł./wys.
47/53/98 cm

ława
LAW/110
szer./dł./wys.
65/110/45,5 cm

szafka KOM2D; komoda KOM1D3S; szafka rtv RTV2S; witryna REG1D1W;
sofa LISERA 3S wym. 208/95/86 cm; fotel SUSA ES wym.85/85/94 cm

„Białe meble to doskonałe tło dla żyw-
szych kolorów. Spójrz. Czy nie pięknie  
na ich tle prezentuje się koralowa sofa?”

Kolekcja 
dostępna również 

dla sypialni
i przedpokoju. 
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FEVER
Nowoczesność i nieco klubowego luzu. Czy to coś dla 
Ciebie? Gdy wieczorem wyciągniesz się na kanapie, 
ciemne, podświetlone witryny stworzą nastrój, który po 
ciężkim dniu pozwoli Ci się przenieść w świat rozrywki. 
Może chwila z ulubioną muzyką? Albo seans filmowy? 
Zauważ, jak dobrze kolekcja Fever komponuje się ze 
sprzętem rtv.

zestaw FEVER 2

biały połysk / biały wysoki połyskdąb sonoma

regał
REG1D/12/8
szer./gł./wys. 
80/38/127,5 cm        

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

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

witryna
SFK2W/15/10
szer./gł./wys. 
100/37/150 cm

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

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

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

panel
PAN/12/13
szer./gł./wys. 
130/24/120 cm         

* Występuje tylko w kolorze biały połysk / biały wysoki połysk. 
Komoda dostępna poza kompletem. 

Zestaw Fever dostępny również jako przedpokój.

ATUTY
I FUNKCJE

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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szafa
SZF2D/20/10
szer./gł./wys. 
100/55/200 cm

witryna wisząca
SFW1W/12/4
szer./gł./wys. 
40/38/125 cm        

zestaw
FEVER 1
szer./gł./wys. 
300/50/194 cm       

zestaw
FEVER 2
szer./gł./wys. 
280/50/194 cm      

szafka wisząca
SFW1D/12/4
szer./gł./wys. 
40/38/125 cm       

zestaw FEVER 1

„Jak yin i yang. Czerń i biel to duet ponadczasowy,  
uniwersalny, piękny. Nie ma innego tak wyjątkowego,  
a jednocześnie oczywistego zestawienia, które jak mała 
czarna w każdej sytuacji sprawdzi się doskonale.”
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AZTECA TRIO
Ta kolekcja ma kilka twarzy – wersji kolorystycznych. Rozpoznasz  
ją jednak bez trudu po zaokrąglonych krawędziach frontów i orygi-
nalnym owalnym uchwycie. Stanowi on jedyny ozdobnik elementów  
kolekcji, a zarazem sprawia, że prezentują się one jeszcze nowocześniej.

Trzy kolory listwy 
w komplecie* dąb wenge

magia

biały
połysk

czarny
połysk

witryna REG1W1D/19/9; komoda KOM3D3S/8/15; witryna REG1W1D/19/6; stół AZTECA TRIO; krzesło AZTECA TRIO

 biały / biały 
wysoki połysk
listwa: dąb 
wenge magia

 dąb san remo / 
biały wysoki połysk
listwa: dąb 
wenge magia

 dąb san remo
listwa: dąb 
wenge magia

ława 
LAW/4/11
szer./dł./wys.
65/110/40 cm

stół   
AZTECA TRIO
szer./dł./wys.
85/145-185/76 cm

ława 
LAW/4/11 I
szer./dł./wys.
65/110/40 cm

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

krzesło
AZTECA TRIO
szer./gł./wys.
42/49/85 cm 

*W cenie każdego mebla dostępne 3 różne listwy ozdobne.

zobacz
film

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE

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

witryna   
REG1W1D/14/9
szer./gł./wys.
90/41/145 cm

witryna   
REG1W1D/19/6
szer./gł./wys.
60/41/193 cm

witryna   
REG1W1D/19/9
szer./gł./wys.
90/41/193 cm

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

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

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

witryna wisząca   

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

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

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

komoda   
KOM3D3S/8/15
szer./gł./wys.
150/41/84 cm

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

łóżko   
LOZ/160
szer./dł./wys.
165/213/35-86 cm

szafa   
SZF3D/21/18
szer./gł./wys.
180/57/210 cm 

szafa   
SZF2D2L/21/22
szer./gł./wys.
220/57/210 cm 

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

szafka wisząca   

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

komoda KOM4S/8/11; szafka rtv RTV2D2S/4/15; półka P/2/15; szafka wisząca SFW1K/4/11; szafka REG4D/8/11

biurko   
BIU1D1S/8/12
szer./dł./wys.
66/120/75 cm

Kolekcja 
dostępna również 

dla sypialni, 
gabinetu  

i przedpokoju. 
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ELPASSO
Elementy kolekcji sprawdzą się w niedużych pomieszczeniach, 
gdyż mimo pakowności mają w sobie lekkość i „powietrze”.  
To dzięki witrynom i szklanym półkom. Spójrz, jak pięknie  
eksponują one dekoracyjne drobiazgi, nie pozwalając im się 
zakurzyć.

komoda KOM5S/60; witryna wisząca SFW1W; szafka rtv RTV2S; półka POL/150; witryna REG1W3D/20/9; komoda KOM3D3S; ława LAW/110

dąb san remo jasny, listwa: dąb wenge brąz

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

szafka
KOM4D 
szer./gł./wys.
100/41,5/104,5 cm

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

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

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

komoda
KOM2W1D3S
szer./gł./wys.
150,5/41,5/104,5 cm

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

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

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

zobacz
film

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJE
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witryna
REG1W3D/20/9
szer./gł./wys.
90/41,5/200 cm

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

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

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

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

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

łóżko podwyższone
LOZ/160 B*
szer./dł./wys.
165/203,5/50,5-97,5 cm

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

1. wazon szklany, wys. 25 cm, kolor popielaty róż 42,99;    2. lampa stołowa Travis 1xE27 
60W, kolor biały/naturalne drewno, materiał: drewno/tkanina, wym. 53x18 cm, 179,-      
3. poduszka dekoracyjna Magnolia, wym. 43x43 cm 44,99;      4. kubek Mint, poj. 260 ml 
6,99;    5. komoda KOM3D3S;    6. szafa SZF4D; szafka nocna KOM2S; łóżko LOZ/160; 
komoda KOM3D3S

5

6

2

4

3
1

Kolekcja 
dostępna 
również 

dla sypialni. 
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AROSA
Meble Arosa powstały z połączenia nowoczesnego szkła oraz 
dębowego forniru, który sprawia, że współczesny styl nabiera 
klasycznego sznytu. Cienkie płaty drewna dębowego pokry-
wają fronty i korpusy mebli idealnie oddając naturalne piękno  
słojów i rysy tego szlachetnego surowca.

szafka rtv RTV2D1S; półka POL/150; witryna REG2W; witryna REG2W; krzesło AROSA/2; stół STO/140

ATUTY I FUNKCJE

dąb baltic / dąb naturalny 
 / czarny połysk

dąb brąz / czarny połysk

szafka rtv
RTV2D1S
szer./gł./wys. 
160/45/42,5 cm  

komoda
KOM3D1S
szer./gł./wys. 
160/40/89,5 cm  

witryna
REG1W
szer./gł./wys. 
64,5/40/200,5 cm  

szafa
SZF2D
szer./gł./wys. 
105/60/200,5 cm  

szafka wisząca
SFW1K
szer./gł./wys. 
160/30/36 cm  

półka
POL/150
szer./gł./wys. 
150/25,5/14 cm  

stół
STO/140
szer./dł./wys. 
90/140-180/76 cm

krzesło
AROSA/2
szer./gł./wys. 
44/50/96 cm  

ława
LAW/70
szer./dł./wys. 
70/70/45 cm

witryna
REG2W
szer./gł./wys. 
105/40/149,5 cm  

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

zobacz
film
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witryna REG2W; komoda KOM3D1S; 
półka POL/150; stół AROSA; krzesła AROSA 

„Ten stół to synonim elegancji i luksusu. Szklany blat 
o barwie nasyconej czerni i mocne drewniane nogi. 
Czy znasz piękniejsze połączenie?”
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Kolekcja Possi nie zmusza Cię do 
kompromisu. Możesz zaprojekto-
wać dokładnie takie wnętrze, o ja-
kim marzysz. To Ty decydujesz, jaki 
kolor będą miały korpusy, a jaki po-
szczególne fronty – możesz nawet 
stworzyć piękne meble „wielokolo-
rowe”. Efekt? Pokój dzienny, jakiego 
nie ma nikt inny.

BOCZNE ELEMENTY 
KORPUSU1

1

1

2

2

2

3

3

3

ŚRODKOWE ELEMENTY 
KORPUSU

FRONTY

Twórz bez ograniczeń
swoją własną wersję idealnych mebli Possi.

biały dąb san remo jasny2 PODSTAWOWE 
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE

FRONTY

Zdecyduj o kolorze frontów   /   patrz

Możesz wybrać fronty w 2 kolorach podstawowych albo łączyć kolory podstawowe z 25 dodatkowymi, 
dostępnymi na indywidualne zamówienie.

modrzew jasny dąb monumentszary mali
25 DODATKOWYCH 

WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

W WYKOŃCZENIU 
MATOWYM:

FRONTY

3 WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

KORPUS
biały dąb san remo jasny

Wybierz kolory korpusu   /   patrz

W ramach korpusu można dowolnie zestawiać kolory boków i pozostałych elementów korpusu.

szary wolfram

modrzew jesion messina
modrzew sibiu 

złoty
samoa teak

pacyficcapriniebieski

popielaty

ferro

teak

heban jasny   
wysoki połysk

shiraz wenge

gołębi połysk
szary wolfram 
wysoki połyskperłowy połysk

biały 
wysoki połysk

bakłażan   
wysoki połysk

czarny 
wysoki połysk

czerwony   
wysoki połysk

miodowy połysk

czerwony renolit żółty

W WYKOŃCZENIU 
Z POŁYSKIEM:

Stwórz swoją wersję 
kolorystyczną, 
korzystając 
z konfiguratora POSSI.

ATUTY I FUNKCJE

 24     



łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
99/207/42,5-74,5 cm

szuflada do łóżka
SZUF/160
szer./dł./wys.
70/156/19 cm

szafka nocna
KOM2S/5/5
szer./gł./wys.
55/42/47,5 cm

komoda
KOM3D3S/10/15
szer./gł./wys.
150/42/102 cm

półka
P/1/9
szer./gł./wys.
95/25/12 cm

półka
P/1/14
szer./gł./wys.
140/25/12 cm

komoda
KOM4S/9/9
szer./gł./wys.
95/42/91 cm

regał
REG2S/20/5
szer./gł./wys.
55/42/196,5 cm

regał zamknięty
REG1D2S/20/5
szer./gł./wys.
55/42/196,5 cm

witryna
REG1W2S/20/5
szer./gł./wys.
55/42/196,5 cm

regał
REG1D3S/20/8
szer./gł./wys.
85/42/196,5 cm

regał zamknięty
REG4D/20/5
szer./gł./wys.
49/42/196,5 cm

regał
REG4D/20/8
szer./gł./wys.
85/42/196,5 cm

szafa
SZF2D1S/20/9
szer./gł./wys.
95/54/196,5 cm

regał zamknięty REG4D/20/5; szafka wisząca SFW/4/14; szafka rtv RTV2S/5/14

szafka wisząca
SFW/4/14
szer./gł./wys.
140/32/36 cm

szafka rtv
RTV2S/5/14
szer./gł./wys.
140/52/47,5 cm

szafka wisząca
SFW/4/5
szer./gł./wys.
55/32/36 cm

* Lustro dostępne tylko w kolorze dąb san remo jasny.

lustro
LUS/11/5*
szer./gł./wys.
55/2/109 cm

biurko
BIU1D1S/8/12
szer./dł./wys.
60/122/75 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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2

3

1

4

1. szafka wisząca SFW/4/5; łóżko LOZ/90; szuflada do łóżka SZUF/160; 
szafka wisząca SFW/4/14; regał zamknięty REG4D/20/5 
2./3. komoda KOM3D3S/10/15
4. regał zamknięty REG1D2S/20/5, witryna REG1W2S/20/5

Kolekcja 
dostępna również 

dla sypialni 
i pokoju 

młodzieżowego. 
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HEDA
Styl vintage powraca w wielkim stylu. Prosty i bezpretensjonal-
ny, z gracją łączy w sobie przywiązanie do staroci i nowoczesny 
minimalizm. Czerpiąc całymi garściami z lat 50., 60. i 70., wnosi 
do wnętrz domów i mieszkań odrobinę nostalgii. Odkryj go z 
kolekcją Heda.

komoda KOM2D3S; witryna REG1W2S; szafka rtv RTV1D1S; półka POL/135; witryna REG1D1W; ława LAW1S

ATUTY I FUNKCJE

biały/modrzew sibu złoty/biały połysk

ława
LAW1S
szer./dł./wys. 
60/110,5/45,5 cm      

biurko
BIU2S
szer./dł./wys. 
60/120,5/77 cm      

komoda
KOM3S
szer./gł./wys. 
85/40,5/90 cm      

szafka rtv
RTV1D1S
szer./gł./wys. 
135/40,5/55 cm      

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys. 
150/40,5/90 cm      

półka
POL/135
szer./gł./wys. 
135/19,5/14 cm      

regał
REG1S
szer./gł./wys. 
56/40,5/194,5 cm      

szafa
SZF2D
szer./gł./wys. 
85/54/194,5 cm      

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys. 
56/40,5/194,5 cm      

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys. 
85/40,5/140,5 cm      

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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zobacz
film

ZELE

witryna REG1W1D; komoda KOM2D3S; szafka rtv RTV2S; szafka wisząca SFW1K; witryna REG1W3D

Zachwyca eleganckim minimalizmem i stonowaną gamą ko-
lorystyczną, udowadniając, że proste formy nie potrzebują 
bogatej oprawy. Poznaj kolekcję Zele. Zauważ, że delikatne 
uchwyty subtelnie rysują się na górnych krawędziach fron-
tów – zwiększając komfort, ale nie zaburzając estetyki pro-
stych form.

ATUTY
I FUNKCJE

dąb wotan/biały połysk

1. zestaw 3 elementów Tea For One Gold, 59,99    
2. plafon Vallaspra 2xE14 40W, kolor szampański/biały, materiał: stal/szkło, 
wym. 19x35x16,5 cm, 279,-    
3. poduszka Marmur, wym. 45x45 cm, kolor koralowy róż, 39,99  
4. podkładka Gold Leaf, wym. 36x48 cm, 7,99 

1

2
3

4
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biurko
BIU/120
szer./dł./wys.
60/120/76 cm  

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
95/41/86 cm  

ława
LAW/120
szer./dł./wys.
60/120/45,5 cm  

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204,5/80,5 cm  

łóżko
LOZ/140
szer./dł./wys.
145/204,5/85,5 cm  

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
165/204,5/85,5 cm  

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
79,5/98/17 cm

komoda KOM3S; szafa SZF2D1S; łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM1S

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
135/41/45 cm  

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
135/41/86 cm  

półka
POL/135
szer./gł./wys.
135/18,5/20 cm  

szafka wisząca
SFW1K
szer./gł./wys.
135/31/37 cm  

witryna
REG1W1D/90
szer./gł./wys.
90/41/132,5 cm  

szafka
KOM4D
szer./gł./wys.
104/41/106 cm  

witryna
REG1W1D
szer./gł./wys.
56/41/195 cm  

regał
REG/56/195
szer./gł./wys.
56/41/195 cm  

witryna
REG1W3D
szer./gł./wys.
90/41/195 cm  

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
90,5/56,5/195 cm  

szafa narożna
SZFN1D
szer./gł./wys.
78/78/195 cm  

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
50/41/38,5 cm  

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Kolekcja 
dostępna również 

dla sypialni 
i pokoju 

młodzieżowego. 
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zobacz
poradę

Blog.

KASPIAN
Schludny wygląd, zgrabna sylwetka i otwartość na Twoje preferencje kolorystyczne to główne 
zalety Kaspiana. Może być jasną albo ciemną stroną wnętrza – występuje zarówno w kolorze 
białym, dębowym, jak i wenge. Będzie strzegł Twych skarbów, dbał o Twoją wygodę. Długo  
nie zechcesz wymienić go na lepszy model.

szafka KOM4D; szafka wisząca SFW/140; szafka rtv RTV2S; komoda KOM2D4S; szafa SZF2D2S

 dąb sonoma / 
biały lustrzany 
połysk 

 wenge  wenge / 
  biały połysk

 biały  dąb sonoma

ATUTY
I FUNKCJE

zobacz
film
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komoda KOM4S; szafka rtv RTV/2S; witryna wisząca SFW1W/140; półka POL/140; szafka KOM4D

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

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

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

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

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

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

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

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

szafka wisząca   
SFW/140
szer./gł./wys. 
143,5/30,5/40 cm  

szafka rtv   
RTV2S
szer./gł./wys.
143,5/55,5/33,5 cm  

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

witryna   
REG1W2S
szer./gł./wys.
56/40,5/200,5 cm   

regał   
REG/90
szer./gł./wys.
90/40,5/200,5 cm  

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

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

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

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

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

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

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

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

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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szafka KOM4D; witryna wisząca SFW1W/140; szafka rtv RTV2S; witryna REG1W2S; szafka wisząca SFW/140; komoda KOM2D4S 

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Kolekcja 
dostępna również 

dla sypialni, 
biura, pokoju 

młodzieżowego 
i przedpokoju. 

stół    
STO 110/75
szer./dł./wys.
75/110-155/77 cm

krzesło   
TRIO 2
szer./gł./wys.
46/49/107 cm

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

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

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

łóżko   
LOZ/140
szer./dł./wys.
146/207/35-60,5 cm

łóżko   
LOZ/160
szer./dł./wys.
166/207/35-60,5 cm

łóżko podwyższone        
LOZ/160 B
szer./dł./wys.
168/207/50-101 cm

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

Wkrótce w sprzedaży łóżka Kaspian z szufladami! 
Szczegóły na brw.pl
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BARI

szafka KOM4D; szafka wisząca SFW1K; szafka rtv RTV2S; witryna REG1W1DL/P; ława TXL_011 wym. 45/45/45 cm; ława BARI; krzesło BARI; stół BARI

Lakierowane na wysoki połysk białe fronty w subtelnej oprawie bejcowanego drewna. 
Połączenie niezwykle eleganckie. Zaokrąglone krawędzie mebli sprawiają, że nawet  
pakowne szafki prezentują się lekko. Poznaj kolekcję Bari.

ATUTY 
I FUNKCJE

biały / dąb naturalny / 
biały wysoki połyskkomoda

KOM4S
szer./gł./wys.
93,5/40/85,5 cm

komoda
KOM5S
szer./gł./wys.
58,5/40/106 cm

witryna
REG1W1D/13
szer./gł./wys.
93,5/40/125,5 cm

ława
LAW/113
szer./dł./wys.
60/113,5/43 cm

krzesło
BARI
szer./gł./wys.
50/51/87 cm

stół
STO/140
szer./dł./wys.
80/140-180/75,5 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
53,5/40/40 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
168,5/210/43-83 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
153,5/45/40 cm

szafka
KOM4D
szer./gł./wys.
103,5/40/106 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
153,5/40/85,5 cm

witryna
REG1W1DL
szer./gł./wys.
58,5/40/195 cm

witryna
REG1W1DP
szer./gł./wys.
58,5/40/195 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
93,5/56,5/195 cm

półka
POL/103
szer./gł./wys.
103,5/23,5/24 cm

półka
POL/153
szer./gł./wys.
153,5/23,5/24 cm

szafka wisząca
SFW1K
szer./gł./wys.
153,5/29/38 cm

szafa
SZF3D
szer./gł./wys.
153,5/56,5/205 cm

Kolekcja 
dostępna 
również 

dla sypialni. 

zobacz
film
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RUSO
Są meble, które się nie starzeją.  Kolekcja Ruso 
właśnie do nich należy. Pogrubiane boki, perlisty 
połysk, eleganckie formy. To nasz sposób na po-
nadczasowość. Zakochasz się w nim.

ATUTY
I FUNKCJE

dąb april / perłowy połysk /  
lava supermat

witryna
KOM3W3D
szer./gł./wys.
149/45,5/120,5 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
104/45,5/98,5 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
149/45,5/98,5 cm

krzesło
PAELLA
szer./gł./wys.
45/50/93 cm

ława
RUMBI 64
szer./gł./wys.
64/64/46 cm

ława
RUMBI 106
szer./dł./wys.
106/64/46 cm

stół
STO/110/100
szer./gł./wys.
100/110-165/77 cm

szafka rtv
RTV3S
szer./gł./wys.
149/45,5/59 cm

witryna
REG1W1D
szer./gł./wys.
69/45,5/204,5 cm

regał
REG1D
szer./gł./wys.
69/45,5/204,5 cm

regał zamknięty
REG2D
szer./gł./wys.
69/45,5/204,5 cm

witryna
REG2W2D
szer./gł./wys.
104/45,5/158,5 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
104/60,5/204,5 cm

witryna REG2W2D; szafka rtv RTV3S; połka POL/149; witryna REG1W1D

półka
POL/149
szer./gł./wys.
149/28/20 cm

ZOBACZ 
CAŁĄ KOLEKCJĘ
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MADISON
Fronty otulone fornirem dębowym, choć pozbawione zbędnych zdobień, 
zatrzymują spojrzenia. Geometryczne formy łamią dekoracyjne wcięcia 
korpusu tuż nad linią nóżek oraz załamane górne krawędzie frontów.  
Kropka nad „i” to czarna aplikacja, która przecina linie frontów.

dąb brąz

krzesło
MADISON
szer./gł./wys.
45/53/96,5 cm

stół
TXS_MADISON
szer./dł./wys.
90/150-200/77 cm

ława
TXL_MADISON
szer./dł./wys.
60/110/54,5 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
162/42/92 cm

szafka RTV
RTV2D2S
szer./gł./wys.
162/42/53 cm

półka
POL/160
szer./gł./wys.
162/20/17 cm

półka
POL/95
szer./gł./wys.
95/20/17 cm

witryna
REG3D2W2S
szer./gł./wys.
162/42/130 cm

witryna
REG3D1W/150
szer./gł./wys.
95/42/150 cm

witryna
REG3D1W/200
szer./gł./wys.
95/42/198 cm

szafa
SZF4D
szer./gł./wys.
95/55,5/195 cm

komoda KOM3D3S; witryna REG3D2W2S; połka POL/95; witryna REG3D1W/150; krzesło MADISON; stół TXS_MADISON; fotel FOGO ES wym. 70/67/74 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE

NOWOŚĆ
35 34     POKÓJ DZIENNY / JADALNIA    -     STYL SOLIDNY 



GENT
Prosty styl o zdecydowanych, geometrycznych formach, poziome 
uchwyty w kolorze stali i eleganckie, przeszklone tafle witryn. Poznaj 
kolekcję Gent. Masywne bryły oraz okleina o wyczuwalnej fakturze  
i usłojeniu drewna spodobają się osobom, które w aranżacji wnętrza 
cenią sobie ponadczasowość. 

ATUTY
I FUNKCJE

dąb stirling

komoda KOM2D3S/9/20; półka P/3/20; witryna REG1W2S/20/7; szafka rtv RTV3S/6/20; regał REG2S/20/7; stół GENT; ławka GENT; ława GENT

szafka rtv
RTV2S/6/14
szer./gł./wys.
138,5/54/60 cm

półka
P/3/14
szer./gł./wys.
139/27/25 cm

półka
P/3/20
szer./gł./wys.
200/27/25 cm

szafka rtv
RTV3S/6/20
szer./gł./wys.
200/54/60 cm

szafka
SFK2D_9_12
szer./gł./wys.
115/45/85 cm

komoda
KOM2W6S/13/17
szer./gł./wys.
166/42/124,5 cm

witryna
REG1W1D2S/16/12
szer./gł./wys.
115/42/158,5 cm

komoda
KOM2D3S/9/20
szer./gł./wys.
200/45/85 cm

zobacz
film

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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stół
STO/7/16
szer./dł./wys.
90/160-240/76 cm

biurko
BIU_160
szer./dł./wys.
70/160/76 cm

kontenerek
KON3S_6_4
szer./gł./wys.
42/38/60 cm

komoda
KOM3S_9_12
szer./gł./wys.
115/45/85 cm

komoda
KOM5S_10_7
szer./gł./wys.
70/45/110 cm

ława
LAW/4/13
szer./dł./wys.
65/130/40 cm

ława
LAW/5/13
szer./dł./wys.
65/130/50 cm

ławka 
LAK/5/13
szer./dł./wys.
40/126/49 cm

krzesło 
GENT/2
szer./gł./wys.
44/50/96 cm

witryna
REG1W2S/20/7
szer./gł./wys.
68/42/200,5 cm

regał
REG2S/20/7
szer./gł./wys.
68/42/200,5 cm

witryna
REG2W2S_20_10
szer./gł./wys.
98/42/201 cm

szafa
SZF2D_20_10
szer./gł./wys.
98/56/201 cm

4 szt.

szafa
SZF3D_21_15
szer./gł./wys.
150/56/210 cm

łóżko
LOZ_160
szer./dł./wys.
176/206/34-80 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
53/45/35 cm

szafka SFK2D/9/12; witryna REG2W2S/20/10; stół GENT; krzesło GENT

Kolekcja 
dostępna również 

dla sypialni, 
gabinetu 

i przedpokoju.
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1
2

4

zobacz
poradę

Blog.

BERGEN

szafka rtv RTV3S; witryna wisząca SFW3W; witryna REG3W; witryna REG2W2D; ława TRIANGO L; ława TRIANGO S; 
pufa MATEUS H 60X90 wym. 90/60/45 cm; sofa MAXIME 1,5 S wym. 132/88/85 cm

Twój azyl musi mieć niepowtarzalny charakter. Jeśli chcesz,  
by tchnął spokojem i stylową elegancją, wybierz kolekcję Bergen.  
Oryginalny kolor drewna oraz bardzo ciekawa forma to jej cechy  
rozpoznawcze. Przyjrzyj się detalom, subtelnie „wciętym”  
bokom brył. Oto nieoczywiste meble do nieoczywistych wnętrz.

modrzew sibiu złoty

1. lampion metalowy czarny, wym. 23x23xh24 cm, 39,99    
2. poduszka dekoracyjna Botanical green, wym. 43x43 cm, 29,99  
3. komplet obiadowy 18 el. Wabi Sabi Jadeite, porcelit, 189,-    
4. lampa wisząca Exmoor 8xE27 60W, kolor czarny, materiał: stal, 
wym. 40x96 cm, 599,-  

3

zobacz
film

ATUTY I FUNKCJE
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witryna REG2W2D; witryna WIT3W

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
50/47/45 cm

szafa
SZF2D1M2S
szer./gł./wys.
144/63/202 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
102/63/202 cm

łóżko
LOZ/140
szer./dł./wys.
145,5 /204,5/
78,5-102,5 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
165,5 /204,5/
78,5-102,5 cm

krzesło 
BERGEN
szer./gł./wys.
45/50/95 cm

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

ława
LAW/130
szer./dł./wys.
55/130/45 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
110/47/98 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
156/47/98 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
72/47/116 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
72/47/202 cm

witryna
REG2W2D
szer./gł./wys.
102/47/202 cm

witryna
REG3W
szer./gł./wys.
156/47/150,5 cm

szafka rtv
RTV3S
szer./gł./wys.
156/47/64 cm

witryna wisząca
SFW3W
szer./gł./wys.
156/33,5/49,5 cm

półka
POL/110
szer./gł./wys.
110/32,5/27 cm

półka
POL/150
szer./gł./wys.
156/32,5/27 cm

witryna
REG2W2S
szer./gł./wys.
102/47/150,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Kolekcja 
dostępna 
również 

dla sypialni.
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zobacz
film

BALIN
Kolekcja Balin to forma najbardziej syntetyczna – pro-
sta, przejrzysta i oszczędna. Mocne kolory mebli tonuje 
i wycisza delikatna linia formy. Pogrubione boki i blaty 
trzymają w ramach gładkie fronty przyozdobione nowo-
czesnymi uchwytami o podłużnym kształcie, które pełnią 
rolę dyskretnej biżuterii.

ATUTY
I FUNKCJE

dąb monastery / dąb czarny dąb monastery

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
160/45/85 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
112/45/85 cm

ława
LAW2S/110
szer./dł./wys.
60/110/40 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
140/45/61 cm

półka
POL/140
szer./gł./wys.
140/23,5/25 cm

witryna
REG1W
szer./gł./wys.
68/39,5/196,5 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
100,5/39,5/148,5 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
98/56/196 cm

komoda KOM2D3S; szafa SZF2D; witryna REG1D1W; szafka rtv RTV2S; półka POL/140; witryna REG1W; ława LAW2S/110

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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KADA
Ten styl odpowiada na wszyst-
kie potrzeby codziennego 
życia. Nie brak w nim funkcjo-
nalnych rozwiązań, wysma-
kowanego wzornictwa i desi-
gnerskich smaczków. Chcesz 
poczuć się komfortowo? 
Sprawdź, jak delikatnie i bez-
szelestnie domykają się fronty.

ATUTY I FUNKCJE

witryna REG1W1D; komoda KOM3D3S; półka POL/149; szafka rtv RTV3S

dąb april

regał
REG1D
szer./gł./wys.
69,1/45,4/204,5 cm

regał zamknięty
REG2D
szer./gł./wys.
69,1/45,4/204,5 cm

witryna
REG1W1D
szer./gł./wys.
69,1/45,4/204,5 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
104,1/60,4/204,5 cm

witryna
REG2W2D
szer./gł./wys.
104,1/45,4/158,5 cm

witryna
KOM3W3D
szer./gł./wys.
149,1/45,4/120,5 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
149,1/45,4/98,5 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
104,1/45,4/98,5 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
149,1/45,4/64,7 cm

szafka rtv
RTV3S
szer./gł./wys.
149,1/45,4/58,7 cm

półka
POL/149
szer./gł./wys.
149/28/20 cm

krzesło
PAELLA
szer./gł./wys.
45/50/93 cm

stół
STO/110/100
szer./dł./wys.
100/110-165/77 cm

ława
RUMBI 64
szer./dł./wys.
64/64/46 cm

ława
RUMBI 106
szer./dł./wys.
64/106/46 cm

ZOBACZ 
CAŁĄ KOLEKCJĘ
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KOEN 2
Drewno i kolor piasku. Inspiracja z natury, której nadano bardzo 
elegancki charakter. Proste uchwyty oraz żłobienia frontów 
podkreślają nowoczesny styl tej kolekcji. Stonowana kolorystyka  
stanowi zaproszenie dla dodatków w wyrazistych barwach,  
np. w rzadko spotykanym, a jakże pięknym kolorze koralowym.

ATUTY
I FUNKCJE

1. kubek Morning Bruch, poj. 390 ml, 9,99    
2. narzuta pikowana Bedford, wym. 180x200 cm, kolor szary, 100% poliester, 49,99    
3. poduszka dekoracyjna pikowana Bedford, wym. 40x40 cm, kolor szary,  
100% poliester, 14,99  
4. lampa wisząca Artemida 1xE27 60W, kolor biały/dąb, materiał: tkanina/drewno,  
wym. 50x15x90 cm, 419,- 

1
2

3

4

komoda KOM4S; witryna wisząca SFW1W/163; witryna REG1D1W/143; szafa SZF3D

dąb canyon monument /
szary piaskowy połysk
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szafka nocna KOM1S; łóżko LOZ/160; komoda KOM3D3S; szafa SZF3D

1. kubek Morning Bruch, poj. 390 ml, 9,99    
2. narzuta pikowana Bedford, wym. 180x200 cm, kolor szary, 100% poliester, 49,99    
3. poduszka dekoracyjna pikowana Bedford, wym. 40x40 cm, kolor szary,  
100% poliester, 14,99  
4. lampa wisząca Artemida 1xE27 60W, kolor biały/dąb, materiał: tkanina/drewno,  
wym. 50x15x90 cm, 419,- 

szafka wisząca
SFW/143
szer./gł./wys.
143,5/26,5/42 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
103,5/40/96,5 cm

komoda
KOM5S
szer./gł./wys.
63,5/40/117,5 cm

komoda
KOM3D3S 
szer./gł./wys.
163,5/40/96,5 cm

witryna wisząca
SFW1W/163
szer./gł./wys.
163/26,5/41,5 cm

szafka rtv
RTV2S/143
szer./gł./wys.
143,5/47,5/48,5 cm

ława
RUMBI 2
szer./dł./wys.
1/64/06/46 cm

witryna
REG1D1W/143 
szer./gł./wys.
98,5/40/138 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
63,5/40/200 cm

szafa
SZF2D 
szer./gł./wys.
103,5/56,5/200 cm

szafa
SZF3D
szer./gł./wys.
163,5/56,5/208 cm

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

szafka nocna
KOM1S 
szer./gł./wys.
58,5/40/46,5 cm

„Błyszczące fronty odbijają 
światło, dzięki czemu Twoje  
wnętrze optycznie stanie 
się większe. Wypróbuj 
to rozwiązanie w swoim 
domu.”

ZOBACZ 
CAŁĄ 
KOLEKCJĘ

Kolekcja 
dostępna 
również 

dla sypialni. 

43 42     POKÓJ DZIENNY / JADALNIA    -     STYL SOLIDNY 



ALHAMBRA
Te wyraziste meble nie będą tłem, lecz pierwszoplanowym  
aktorem w Twoim salonie. Egzotyczne niczym arabska twierdza  
w Hiszpanii, od której kolekcja wzięła swą nazwę. Oryginalne dzięki  
ryflowanym, czarnym listwom z litego drewna, przecinającym  
linię frontów. Praktyczne dzięki systemowi płynnego, cichego 
zamykania szuflad i szafek.

alhambra, listwa: czarny mat

ATUTY 
I FUNKCJE

szafka rtv RTV2D; półka POLL/160; półka POLP/100; komoda KOM4S; witryna KOM3W; stół ALHAMBRA; krzesło ALHAMBRA; ława ALHAMBRA

1. zestaw do herbaty Orient Tea, 4 elementy, 79,99    
2. zegar ścienny, metalowy, śr. 60 cm, 89,99
3. poduszka dekoracyjna Seszele, wym. 45x45 cm, 100% poliester, 39,99  
4. lampa wisząca Umbra Black 1xE27 40W, kolor czarny/złoty, 
materiał: metal, wym. 35x18x120 cm, 159,- 

1

2

3

4
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krzesło ALHAMBRA; stół STO/140 witryna REG1D1W; szafka KOM3D

półka
POLL/100*
szer./gł./wys.
102,5/22/25,5 cm

półka
POLP/100*
szer./gł./wys.
102,5/22/25,5 cm

półka
POLL/160*
szer./gł./wys.
162,5/22/25,5 cm

półka
POLP/160*
szer./gł./wys.
162,5/22/25,5 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
103/40/91,5 cm

szafka
KOM2D
szer./gł./wys.
103/40/91,5 cm

szafka
KOM3D
szer./gł./wys.
162,5/40/91,5 cm

witryna
KOM3W
szer./gł./wys.
162,5/40/91,5 cm

witryna
REG1W
szer./gł./wys.
63/40/201 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
103/54/201 cm

* płyty tylne wybarwienie czarne, 
pozostałe elementy alhambra

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
97/40/159,5 cm

krzesło
ALHAMBRA
szer./gł./wys.
44/50/96 cm

stół
STO/140
szer./dł./wys.
90/140-180/76 cm

szafka rtv
RTV2D
szer./gł./wys.
148/45/49 cm

ława
LAW/110
szer./dł./wys.
65/124/52,5 cm

ZOBACZ 
CAŁĄ 
KOLEKCJĘ
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RAFLO
Powrót do natury w bardzo klimatycznym wydaniu. Frezowane listwy 
po bokach dają piękną oprawę bryłom w naturalnym kolorze drewna.  
Halogeny nastrojowo podświetlają ryflowane wnętrza witryn.  
Dzięki przeszkleniom frontowym i bocznym wygląda to wyjątkowo 
efektownie, szczególnie wieczorem. Nawet świece nie są potrzebne. 

orzech salev

stół
STO/8/18
szer./dł./wys.
80/140-180/76 cm

krzesło
VKRM/2
szer./gł./wys.
47/53/98 cm

ława
LAW/6/7
szer./dł./wys.
65/70/55 cm

komoda
KOM2D3S/7/15
szer./gł./wys.
152/35,5/73,5 cm

półka
P/1/15
szer./gł./wys.
152/25/3 cm

ława
LAW/6/11
szer./dł./wys.
65/110/55 cm

szafka wisząca
SFW1K/4/15
szer./gł./wys.
152/25,5/37 cm  

szafka rtv
RTV2S/3/15
szer./gł./wys.
152/55,5/29 cm  

szafka
SFK4D/10/11
szer./gł./wys.
107/35,5/96,5 cm

półka
P/1/10
szer./gł./wys.
102/25/3 cm  

komoda
KOM4S/10/10
szer./gł./wys.
102/35,5/96,5 cm  

komoda
KOM4S/10/6
szer./gł./wys.
59/35,5/96,5 cm

szafka nocna
KOM1S/3/6
szer./gł./wys.
59/35,5/28,5 cm  

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

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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komoda KOM2W4S/10/16; witryna wisząca SFW1WK/4/15; 
komoda KOM2D3S/7/15; witryna REG1W1S/19/6

„Dekor drewna jest ponadczasowy. Dzięki temu 
możesz mieć pewność, że za kilka lat Twoje meble 
nadal będą wyglądać stylowo.”

regał zamknięty
REG1D1S/19/6
szer./gł./wys.
59/35,5/192,5 cm

szafa
SZF2D1S/19/10
szer./gł./wys.
102/55,5/192,5 cm

witryna
REG1W1S/19/6
szer./gł./wys.
59/35,5/192,5 cm

szafa
SZF3D/21/17
szer./gł./wys.
166/65,5/205 cm

witryna
REG1W/19/6I
szer./gł./wys.
59/35,5/192,5 cm  

witryna
REG1W/19/6II
szer./gł./wys.
59/35,5/192,5 cm  

komoda
KOM2W4S/10/16
szer./gł./wys.
160/45,5/96,5 cm  

witryna wisząca
SFW1WK/4/15
szer./gł./wys.
152/25,5/37 cm    

Kolekcja 
dostępna 
również 

dla sypialni. 
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BAWARIA

 witryna DWIT2D1S

Miłośnik klasyki nie będzie w stanie oprzeć się tym wyrafinowanym  
rzeźbieniom, mosiężnym uchwytom, zaokrąglonym gzymsom  
i cokołom. Na kasztanowych blatach można wyeksponować  
rodzinne pamiątki, za szkłem ustawić porcelanowe cudeńka.  
Kolekcja Bawaria to tradycja, którą pielęgnujesz w swoim domu.

ATUTY I FUNKCJE

kasztan / orzech włoski krzesło BAWARIA DKRSII; stół DSTO
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 komoda DKOM2D3S/185

„W tej kolekcji liczą się 
detale. Piękna biżuteria 
w postaci dekoracyjnych 
uchwytów przyciągnie 
niejedno spojrzenie.”

szafka
DKOM2D
szer./gł./wys. 
89,5/45,5/87 cm

komoda
DKOM2D3S/135
szer./gł./wys. 
134,5/49,5/87 cm

komoda
DKOM2D3S/185
szer./gł./wys. 
184,5/49,5/87 cm

witryna narożna
DNAD 1WN
szer./gł./wys. 
49/49/113,5 cm

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

komoda
DKOM4S
szer./gł./wys. 
60/45,5/109,5 cm

komoda
DKOM3S
szer./gł./wys. 
99,5/45,5/87 cm

szafka rtv
DRTV 100
szer./gł./wys. 
99,5/56,5/61 cm

UWAGA!
Witryny posiadają szkło typu ornament Sahara.

witryna
DWIT 2D1S
szer./gł./wys. 
101,5/40/200 cm

szafa
DSZF2D1S
szer./gł./wys. 
101,5/63/200 cm

witryna 
DWIT 1DP
szer./gł./wys. 
62/40/200 cm

witryna 
DWIT 1DL
szer./gł./wys. 
62/40/200 cm

ława
DLAW 120
szer./dł./wys. 
68/120/54 cm

stół
DSTO 150
szer./dł./wys. 
90/160-200/78 cm

krzesło 
DKRSII
szer./gł./wys. 
46/55/94 cm

fotel
DFOT
szer./gł./wys. 
59/68/97-110 cm

krzesło
DKRS_P
szer./gł./wys. 
57/55/94 cm

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

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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KENT
Z kolekcją mebli Kent stworzysz salon w pełnym tego 
słowa znaczeniu – wytworny niczym dawne pałacowe 
wnętrze. Przy tak pięknym stole każdy posiłek będzie 
smakował wyjątkowo. Możesz codziennie cieszyć 
oczy tym luksusem. 

ATUTY
I FUNKCJE

kasztan

krzesło
SMALL
szer./gł./wys. 
44/53/94,5 cm

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

krzesło
EKRS_P
szer./gł./wys. 
59/55/98 cm

stół
ESTO160
szer./dł./wys. 
90/160-200/76,5 cm

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

szafka rtv
ERTV100
szer./gł./wys. 
101/54,5/54,5 cm

ława
ELAW 130
szer./dł./wys. 
65/130/51,5 cm

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

witryna EREG3W2S; komoda EKOM3D1S; lustro ELUS 155; komoda EKOM 2D2S; stół ESTO 160; krzesło EKRS_P; krzesło EKRS

zobacz
film

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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komoda
EKOM 5S/6
szer./gł./wys. 
61,5/45/108,5 cm

szafa
ESZF2D1S
szer./gł./wys. 
110/65,5/204,5 cm

regał
EREG100 O
szer./gł./wys. 
110/43/204,5 cm

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

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

szafa
ESZF 4D2S
szer./gł./wys.
227/53-65,5/225 cm

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

witryna
EWIT 1DL
szer./gł./wys. 
70,5/43/204,5 cm

komoda
EKOM 5S/10
szer./gł./wys. 
101/45/90,5 cm

witryna narożna
ENAD 1WN
szer./gł./wys. 
58,5/58,5/114,5 cm

witryna
ENAD 2W
szer./gł./wys. 
110/43/114,5 cm

komoda narożna
EKOM 1DSN
szer./gł./wys. 
60/60,5/90,5 cm

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

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

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

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

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

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

1. witryna EREG3W2S    
2. regał EREG 100 O; witryna EWIT1DL; szafka rtv ERTV100; komoda EKOM3D1S

21

Kolekcja 
dostępna 
również 

dla sypialni. 
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NATALIA III

witryna WIT 100/2S; komoda KOM150/3S; komoda KOM130; stół NATALIA 140; krzesło NATALIA DKRS II; sofa CUPIDO 1,5 S wym. 180/103/94 cm; pufa CUPIDO H 82x82 wym. 82/82/44 cm

W tej kolekcji znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz,  
aby stworzyć klasycznie piękny salon i jadalnię.  Komody,  
kredensy, witryny, a także niezwykle efektowny stół z krzesłami  
o pięknie zdobionych nogach. W tym wnętrzu każda kolacja 
będzie wystawna. 

ATUTY
I FUNKCJE

wiśnia primavera stół NATALIA 140; krzesło NATALIA DKRS II
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stół 
STO/160
szer./dł./wys. 
90/160-210/80 cm

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

krzesło   
DKRSII
szer./gł./wys. 
46/55/94 cm

komoda  
KOM 130
szer./gł./wys. 
128/44/113 cm

komoda   
KOM 150/3S
szer./gł./wys. 
148/44/85 cm

ława  
LAW 120
szer./dł./wys. 
65/120/55,5 cm

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

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

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

biurko  
BIU 160
szer./dł./wys. 
75/160/77 cm

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

witryna  
WIT 100/2S
szer./gł./wys. 
96/45/197 cm

witryna  
WIT/70P
szer./gł./wys. 
66/45/197 cm

witryna  
WIT/70L
szer./gł./wys. 
66/45/197 cm

szafa  
SZAF 100
szer./gł./wys. 
96/63/197 cm

regał   
REG60
szer./gł./wys. 
56/45/197 cm

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

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

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

szafka nocna  
KOM 55/1S
szer./gł./wys.
53,5/36/54 cm

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

łóżko  
LOZ 160
szer./dł./wys.
174/213/45-76 cm

komoda  
KOM 150
szer./gł./wys. 
148/44/85 cm

witryna  
NAD 100
szer./gł./wys. 
96/45/111 cm

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

komoda narożna  
KOM NAR 60L/P
szer./gł./wys. 
59/59/85 cm

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

witryna WIT 100/2S; komoda KOM150/3S

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Kolekcja 
dostępna również 
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PATRAS
Odkryj nową odsłonę klasyki. Meble  
w ciepłym odcieniu dębu zaskakują  
nie tylko doskonałymi akcesoriami, ale też 
nietuzinkowym wykończeniem. To jednak  
nie wszystko. Zwróć uwagę na uchwyty – 
niczym elegancka biżuteria zdobią fronty 
mebli, ze smakiem uzupełniając całość.

dąb april

ATUTY
I FUNKCJE

komoda
KOM2D4S
szer./gł./wys.
153/44,5/93 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
168/208,5/63-101 cm

krzesło
PATRAS
szer./gł./wys.
44/51/94,5 cm

stół
TXS_PATRAS
szer./dł./wys.
80/140-180/77 cm

ława
TXL_PATRAS
szer./dł./wys.
60/100/50,5 cm

komoda
KOM5S
szer./gł./wys.
93/44,5/93 cm

witryna
KOM2W4S
szer./gł./wys.
153/44,5/129 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
103/44,5/158,5 cm

szafa
SZF3D
szer./gł./wys.
153/59/208 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
153/44,5/48 cm

witryna
REG1D1W/63 
L lewa / P prawa
szer./gł./wys.
63/44,5/201 cm

regał
REG2D1S
szer./gł./wys.
93/44,5/201 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
103/59/201 cm

szafka wisząca
SFW/153
szer./gł./wys.
153/35/39,5 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
58/44,5/48 cm

szafka rtv RTV2S; witryna wisząca SFW/153; komoda KOM2D4S; regał REG2D1S 

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Kolekcja 
dostępna 
również 

dla sypialni. 
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HAGA
Doskonały wybór dla osób, którym w równym stopniu zależy 
na funkcjonalności i modnym designie. Tradycyjne ramowe 
fronty, metalowe uchwyty i stonowana kolorystyka to dosko-
nały przepis na urządzenie wnętrza w skandynawskim stylu. 
Zwieńczeniem całości są piękne blaty w odcieniu dąb polski.

biały canadian/dąb polski/
biały canadian

szafka
KOM2D
szer./gł./wys.
101/43,5/95 cm

półka
POL/150
szer./gł./wys.
150/27/25 cm

szafka wisząca
SFW/150
szer./gł./wys.
151/34/37 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
101/43,5/95 cm

regał
REG/90
szer./gł./wys.
91/34/129,5 cm

witryna
REG2W
szer./gł./wys.
91/43,5/203 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
101/58/203 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
81/43,5/95 cm

komoda
KOM1D4S
szer./gł./wys.
121/43,5/95 cm

komoda
KOM2D4S
szer./gł./wys.
151/43,5/95 cm

szafka
KOM3D
szer./gł./wys.
151/43,5/95 cm

ATUTY I FUNKCJE

szafka rtv
RTV2D
szer./gł./wys.
151/43,5/60 cm

witryna REG2W; półka POL/150; komoda KOM2D4S
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ANTWERPEN
Przenieś się w czysty klimat Antwerpii. Słynny plac w tym mieście  
(Groenplaats) otaczają jasne budynki z ciemnymi dachami.  
Oto i one, teraz w Twoim domu. Bryły mebli w kolorze modrzew  
sibiu jasny zwieńczone blatami o barwie sosny larico. Ławy  
zamiast krzeseł przy stole przełamują konwencję tradycyjnych 
w formie mebli.

witryna REG1W1D1S/20/7; szafka rtv RTV4S/6/14; komoda KOM3W3D3S/13/18; półka P/2/18 I; witryna REG1W1D3S/20/10; ława ANTWERPEN; stół ANTWERPEN

modrzew sibiu jasny / sosna larico
ATUTY
I FUNKCJE

krzesło
VKRM/2 
szer./gł./wys.
47/53/98 cm

stół
STO/7/16
szer./dł./wys.
90/160-200/76 cm

ława
LAW/4/13
szer./dł./wys.
65/130/40 cm

ławka (z poduszką)
LAK/5/13
szer./dł./wys.
40/126/49 cm

ława
LAW/4/8
szer./dł./wys.
75/75/40 cm

szafka
REG2D/14/7
szer./gł./wys.
71/40/140 cm

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

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

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

zobacz
film

zobacz
poradę

Blog.

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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regał REG2S/20/7; komoda KOM2D4S/8/18; półka P/2/18 I; stół ANTWERPEN; ławka ANTWERPEN; witryna REG1W1D3S/20/10

lustro
LUS/7/10 
szer./gł./wys.
100/2/65 cm

lustro
LUS/9/7
szer./gł./wys.
65/2/90 cm

komoda
KOM3D4S/10/20
szer./gł./wys.
203/40/100,5 cm

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

komoda
KOM2D4S/10/14
szer./gł./wys.
140/40/100,5 cm

komoda
KOM5S/9/10 
szer./gł./wys.
101/40/92 cm

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

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

półka P/2/18I *
szer./gł./wys.
175/27/25 cm
* panel półki szkło lustrzane

regał
REG2S/20/7
szer./gł./wys.
71/40/203 cm

regał
REG20/10
szer./gł./wys.
101/40/203 cm

witryna
REG1W1D1S/20/7
szer./gł./wys.
71/40/203 cm

witryna
REG1W1D3S/20/10 
szer./gł./wys.
106/40/203 cm

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

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

komoda (z poduszką) 
KOM1S/5/10 
szer./gł./wys.
101/40/48 cm

przedpokój 
ANTWERPEN1 
gł./wys. 
40/201 cm

przedpokój 
ANTWERPEN 
gł./wys. 
40/201 cm

wieszak 
PAN/16/10 
szer./gł./wys.
100/25/158 cm

szafa
SZF2D2S/20/10
szer./gł./wys.
101/57/203 cm

Kolekcja 
dostępna również 
dla przedpokoju

i sypialni. 
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ROMANCE
Kształt powszechnie znany, a mimo to oczywiste jest, 
że kolekcja Romance daleka jest od banału. Jej prostą 
formę wzbogacają bowiem wysmakowane detale – 
bielony kolor drewna i uchwyty w kolorze srebra. Efekt 
jest wyjątkowy, jak zawsze, gdy piękne meble nadają 
wnętrzu charakter.

komoda KOM1D4S; komoda KOM4D2S; szafka rtv RTV2D2S; półka POL/137; witryna REG1D1W; ława Triango L wym. 85/110/50 cm

korpus: modrzew sibiu jasny, 
blat: dąb san remo jasny;
front: modrzew sibiu jasny

1. jabłko dekoracyjne, kolor srebrny, wym. 18,5x18,5x21 cm, 59,99    
2. kubek Silver, poj. 330 ml, 15,99  
3. lampa stołowa Madame 1xE27 60W, IP20, kolor przezroczysty/biały, 
materiał: szkło/tkanina, wym. 45,5x24x24 cm, 349,-  
4. pojemnik do przechowywania Bird, poj. 600 ml, 9,99 

1 2

3

4
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szafa do przedpokoju SZF2D; szafka na buty SFK1D; wieszak WIE/60; komoda KOM2D2S; lustro LUS/96

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
96/38/91 cm

komoda
KOM1D4S
szer./gł./wys.
93/45/99 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
139,5/45/88,5 cm

szafka
KOM2D
szer./gł./wys.
93/45/99 cm

lustro
LUS/96
szer./gł./wys.
96/4/91,5 cm

półka
POL/137
szer./gł./wys.
143/23,5/16,5 cm

szafka rtv
RTV2D2S
szer./gł./wys.
152/44/51 cm

komoda
KOM4D2S
szer./gł./wys.
186/45/99 cm

szafa 
do przedpokoju
SZF2D
szer./gł./wys.
76/36,5/201 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
93/57/201 cm

szafka na buty
SFK1D
szer./gł./wys.
76/38/49 cm

wieszak
WIE/60
szer./gł./wys.
59/30/143 cm

witryna
REG2D1W2S
szer./gł./wys.
156/45/135 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
93/45/201 cm

„Wnętrze, które tonie w bieli, 
nie musi być surowe. Dzięki 
meblom z delikatnie rysującą 
się strukturą drewna zyska 
wielu zwolenników.”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Kolekcja 
dostępna również 
dla przedpokoju. 
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KUCHENNE 
INSPIRACJE
Marzysz o kuchni, w której każda chwila będzie miała wyjątkowy smak? 
Poznaj linie profesjonalnych systemów kuchennych Black Red White. 
Meble kuchenne na wymiar to wysmakowane nowoczesne wzornictwo, 
które powstało w wyniku połączenia stylu i najwyższej jakości. Sprawdź 
naszą bogatą ofertę kuchni Senso Kitchens projektowanych specjalnie 
na wymiar. Zainspiruj się i wybierz coś dla siebie!

KUCHNI
NA WYMIAR

SENSO KITCHENS

KATALOG

KOLEKCJA 

2019/202
0

KUCHNIE NA WYMIAR

kuchnia na wymiar Senso Kitchens, front KASETTA jasny szary

Sprawdź 
KATALOG 

KUCHNI NA WYMIAR!

Więcej informacji 
na temat kuchni 

znajdziesz 
na brw.pl
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zobacz
poradę

Blog.

zobacz
poradę

Blog.

KUCHNIA 
W TWOIM STYLU
Zastanawiasz się, jak urządzić stylową i funkcjonalną kuchnię w korzystnej 
cenie? Poznaj linie kuchni modułowych Black Red White i odkryj ich funkcjo-
nalności! Systemy rodzinnych kuchni Family Line, Semi Line i Junona Line dają 
dużo możliwości wyboru, a zróżnicowane moduły pozwalają na elastyczne  
dopasowanie mebli do kuchennego wnętrza. Jeśli wolisz gotowe rozwią-
zania, możesz zdecydować się na zestawy mebli kuchennych. Wszystko  
to w atrakcyjnych cenach. Sprawdź!

FAMILY LINE

JUNONA LINE

SEMI LINE

KUCHNI
MODUŁOWYCH

KATALOG

KOLEKCJA 

2019/2020

KUCHNIE MODUŁOWE

kuchnia modułowa Family Line, front SOLE dąb arlington
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zobacz
film

zobacz
poradę

Blog.

FAMILY LINE X

MEBLITAPICEROWANYCH

KOLEKCJA 2019/2020

KATALOG

ŻYJ WYGODNIEJ!
Odpocznij wygodnie. Zanurz się w relaksie. Zresetuj. Sprawdź szeroką 
ofertę wyjątkowo komfortowych mebli wypoczynkowych i wybierz 
coś dla siebie. Sprawdź, jak duży jest wybór! 

Soul
by Black Red White

sofa LISERA 3S wym. 208/95/86 cm

narożnik ARBON LUX 3DL.URC wym. 231/144/86 cm

kupuj na
brw.pl

kupuj na
brw.pl

MEBLE TAPICEROWANE

Więcej 
informacji  

w dedykowanych 
katalogach
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kupuj na
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ZAPRASZAMY DO STOŁU
Stół i krzesła to zgrany zespół. Wokół nich skupia się życie całej rodziny. Duży blat pomieści wystawny obiad, a wygodne 
krzesła sprawią, że nie zechcemy odchodzić od stołu. Wśród naszych stołów i krzeseł z pewnością znajdziesz takie, które 
wpiszą się w charakter Twojej jadalni. Mamy też bardzo efektowne ławy − jeśli nie przy obiedzie, może przynajmniej uda 
Wam się spotkać przy kawie?

STOŁÓW 
I KRZESEŁ

KATALOG

KOLEKCJA 

2019/2020

STOŁY I  KRZESŁA

stół AZTECA TRIO; krzesło AZTECA TRIO

stół VARIO MODERN, krzesło VARIO 2

Sprawdź 
KATALOG 
STOŁÓW 

I KRZESEŁ!
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POKÓJ 
MŁODZIEŻOWY
Wiele mówi się o tym, że dom powinien zostać urządzony spójnie. Tworzyć całość, w której wszystkie  
elementy współgrają ze sobą. Pokój młodego człowieka warto jednak potraktować jako wyjątek. 
Państwo w państwie, odrębny byt , który rządzi się swoimi prawami. W końcu ma przede wszystkim 
odzwierciedlać pasje swojego lokatora. Niekoniecznie zgodne z upodobaniami rodziców.
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NANDU
Kolekcja, która podąża za trendami, pobudza kreatywność  
i doskonale się prezentuje? Nandu! Atutem kolekcji jest możliwość 
wyboru kolorystyki lub motywu frontów. Wyposażone w szufladę 
łóżko to nie tylko miejsce snu. W przestronnej szufladzie można 
ukryć pościel, ale też dziecięce skarby, gry planszowe, a nawet 
książki. Znajdziesz tu wszystko, by urządzić pokój idealny.

łóżko LOZ/90; szuflada do łóżka SZU; regał REG3S; szafa narożna SZFN2D; biurko BIU1D1S; półka POL/50; kontenerek KTN1K

biały / dąb polski / 
arabesk / 
biały połysk

biały / dąb polski / 
sticker / 
biały połysk

biały / dąb polski / 
jasny szary / 
biały połysk

biurko
BIU1D1S 
szer./gł./wys. 
120/57/75,5 cm      

łóżko
LOZ/90 
szer./dł./wys. 
95/204/42,5-80,5 cm      

szuflada do łóżka
SZU 
szer./dł./wys. 
79,5/156-200/25 cm      

kontenerek
KTN1K 
szer./gł./wys. 
50/40/35 cm      

komoda
KOM3S
szer./gł./wys. 
90/39/91 cm      

szafka rtv
RTV1D1S
szer./gł./wys. 
135/39/46 cm      

komoda
KOM2D1S
szer./gł./wys. 
79,5/39/126 cm      

półka
POL/50

szer./gł./wys. 
56/22/56 cm      

regał
REG2D2S
szer./gł./wys. 
79,5/39/164 cm      

regał
REG3S
szer./gł./wys. 
50/39/200,5 cm      

szafa narożna
SZFN2D1S
szer./gł./wys. 
93/93/200,5 cm      

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys. 
90/55/200,5 cm      

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJENOWOŚĆ
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PRINCETON
Wspólny pokój dla rodzeństwa to jeszcze więcej zabawy i rozrywki.  
W takim wnętrzu każdy powinien mieć jednak swoją przestrzeń. 
Poznaj kolekcję Princeton, na tyle uniwersalną, że sprawdzi się 
zarówno w pokoju chłopca i dziewczynki.

szafa SZF2D; nadstawka NAD_BIU; biurko BIU/120; łóżko LOZ/90; kontenerek KNT1S; regał REG1D/55; regał REG1D/35; półka wisząca POL/25/50; biurko BIU/120; 
komplet szuflad do biurka SZU_BIU-OPCJA

biały połysk/ dąb polski
uchwyt: fuksja, szary, zielony

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
100/56/206,5 cm

wieszak
WIE
szer./gł./wys.
55,5/54/129,5 cm

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
80/42/130,5 cm

regał
REG1D/35
szer./gł./wys.
36/37/181,5 cm

regał
REG1D/55
szer./gł./wys.
56/37/181,5 cm

biurko
BIU/120
szer./dł./wys.
70,5/120/75 cm
(2-stopniowa regulacja blatu biurka)

komplet szuflad do biurka
SZU_BIU-OPCJA
szer./gł./wys.
113,5/55/10 cm

nadstawka
NAD_BIU
szer./gł./wys.
120/20/64 cm

nadstawka
NAD/50
szer./gł./wys.
50/56/40 cm

zobacz
poradę

Blog.

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJE
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półka
POL/25/25
szer./gł./wys.
25/25/25 cm

szuflada do łóżka
SZU/154
szer./gł./wys.
154/79,5/17 cm

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204,5/42,5-80,5 cm

łóżko piętrowe
LOZ1S_90_P
szer./dł./wys.
96,5/184,5/159,5 cm

Łóżko posiada atest zapewniający wysoki 
poziom bezpieczeństwa użytkowania.

półka
POL/25/50
szer./gł./wys.
50/25/25 cm

kontenerek
KNT1S
szer./gł./wys.
35/40/47,5 cm

kontenerek KNT1S; łóżko piętrowe LOZ1S_90_P; półka wisząca POL/25/25; komoda KOM2D3S; nadstawka NAD_BIU; 
biurko BIU/120; komplet szuflad do biurka SZU_BIU-OPCJA

1. poduszka dekoracyjna z guzikiem, wym. 43x43 cm, kolor 
miętowy 34,99;   2. lampa wisząca Piu 5xE27 60W, kolor pa-
tyna/multikolor, materiał: stal, wym. 180x350x350 cm, 349,-;  
3. pojemnik Infinity, poj. 4,5 l, kolor różowy, z przykrywką 
12,99;    4. obraz dziecięcy Miś, wym. 40x50 cm 69,99;

4

3

1

2
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MALCOLM
Meble te wyglądają jak skrzynie, które morskim transportem przypłynęły  
z dalekich krajów. I tak samo dużo potrafią pomieścić. Tajemnica wisi  
w powietrzu – spróbujcie ją wyczytać z niewyraźnych napisów,  
przypominających stemple z kolejnych miejsc podróży. Posłuchajcie, 
jaką historię chcą wystukać uchwyty w kształcie kołatki...

biurko BIU1D1S; szafa SZF2D2S; szafka wisząca SFW2D; kufer KUF/90; łóżko LOZ/90; regał REG3D2S 

dąb canyon monument / szary wolfram / 
dąb canyon monument z nadrukiem 3D / 
szary wolfram

biurko
BIU1D1S
szer./dł./wys.
65/120/77,5 cm

komoda
KOM2D1S
szer./gł./wys.
80/40/87,5 cm

komoda
KOM4S/50
szer./gł./wys.
50/40/87,5 cm

komoda
KOM2D4S
szer./gł./wys.
130/40/87,5 cm

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
93/205,5/45-65 cm

łóżko
LOZ/80/160
szer./dł./wys.
79-154/202,5/60,5 cm

komoda
KOM4S/80
szer./gł./wys.
80/40/87,5 cm

zobacz
poradę

Blog.

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
w opcji materac Tiago

w opcji materac, poduszki 
i zagłówki Carbo
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meblościanka MALCOLM

„Styl rustykalny w pokoju 
nastolatka można prze-
łamać bardzo współczes- 
nymi dodatkami. Wbrew 
pozorom wcale się nie 
pogryzą.”

regał
REG2S/50
szer./gł./wys.
50/40/205,5 cm

szafa narożna
SZFN1D
szer./gł./wys.
74,5/74,5/205,5 cm

szafa narożna
SZFN2D
szer./gł./wys.
95,5/95,5/205,5 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
50/40/41,5 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
120/45,5/42,5 cm

szafka wisząca
SFW2D
szer./gł./wys.
120/31/51 cm

regał
REG3D2S
szer./gł./wys.
80/40/205,5 cm

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
80/57/205,5 cm

kufer
KUF/90
szer./gł./wys.
93/49/45,5 cm

1. zegar ścienny, plastik, kolor biały, śr. 30,5 cm 29,99;  
2. komplet pościeli młodzieżowej z bawełny, wym. 160x200 cm  
+ 1x70x80 cm, 79,99;   3. poduszka dekoracyjna Velvet,  
kolor czerwony, wym. 45x45 cm, 54,99;   4. koc Jamaica,  
paski czerwone, wym. 130x180 cm, 245 g/m2 79,99;

1

2

3

4Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego. 
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NAMEK
Kolekcja Namek została zaprojektowana tak, by idealnie 
wpisać się w gusta dzieci i nastolatków, a przy okazji 
dzielnie przetrwa próby zmieniających się upodobań, 
trendów i zainteresowań najmłodszych.

regał REG/20/8/L; regał REG3D; szafa narożna SZFN1D; szafa SZF1D; półka POL/2/10; półka POL/2/6; biurko BIU1D1S; regał REG2D; łóżko LOZ/90; szuflada SZU; szafka nocna KOM2S

buk iconic/ biały połysk/  
buk iconic/szary Uni Grau

szafka nocna
KOM2S
szer./gł./wys.
50/38,5/50 cm

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204,5/80,5 cm

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
79,5/98/17 cm

szafka wisząca
SFW1D
szer./gł./wys.
60/29,5/45,5 cm

łóżko piętrowe
LOZ1S/90/P
szer./dł./wys.
96,5/184,5/159,5 cm

Łóżko posiada atest zapewniający 
wysoki poziom bezpieczeństwa 
użytkowania.

półka
POL/2/6
szer./gł./wys.
60,5/21/19,5 cm

komoda
KOM1D2S
szer./gł./wys.
60/38,5/112 cm

regał
REG2D
szer./gł./wys.
95/38,5/112 cm

półka
POL/2/10
szer./gł./wys.
95,5/21/19,5 cm

biurko
BIU1D1S
szer./dł./wys.
54/120/77 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY
I FUNKCJE

NOWOŚĆ

 70     



półka POL/2/10; regał REG2D; łóżko piętrowe LOZ1S/90/P 

regał
REG/20/8/L
szer./gł./wys.
75/38,5/191 cm

regał
REG/20/8/P
szer./gł./wys.
75/38,5/191 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
95/52,5/198,5 cm

szafa narożna
SZFN1D
szer./gł./wys.
79,5/79,5/198,5 cm

regał
REG3D
szer./gł./wys.
95/38,5/198,5 cm

szafa
SZF1D
szer./gł./wys.
60/52,5/198,5 cm

1. ramka Box 3D, wym. 23x23 cm, kolor biały, 35,99;     2. komplet  
pościeli młodzieżowej z bawełny, wym. 160x200 cm + 1x70x80 cm,  
79,99;   3. koszyk Brisen, kolor niebieski, poj. 4,5 l, 9,99;   4. kubek 
Ombra Blue, poj. 380 ml, 9,99;

1

2

3

4
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STANFORD

6
PODSTAWOWYCH

WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH 

korpus:
sklejka/szary jasny

fronty:
sklejka/pudrowy róż/
żółty curry/biały/
crayon/szary turkus

szafa SZF2D; szafka rtv RTV/160; łóżko LOZ/90; biurko BIU; półka POL; regał REG18/8

Ten system otrzymał nagrodę
MEBLE PLUS - PRODUKT ROKU 2019

zobacz
film

ATUTY I FUNKCJE

Meble z kolekcji Stanford możesz komponować na kilka sposobów, 
łącząc kolory, dobierając fronty i moduły. To system, w którym to Ty 
jesteś projektantem i tworzysz własną wersję idealnych mebli do pokoju 
przebojowego nastolatka. A może dasz mu wolną rękę? To w końcu jego 
królestwo!

NOWOŚĆ
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kontenerek
KTN
szer./gł./wys.
81/42/47,5 cm

szafka rtv
RTV/160
szer./gł./wys.
160/42/53 cm

biurko
BIU
szer./dł./wys.
60/120/75,5 cm

nadstawka
NADREG
szer./gł./wys.
81/42/41 cm

nadstawka
NADSZF2D
szer./gł./wys.
81/60/41 cm

półka
POL
szer./gł./wys.
81/28/20,5 cm

regał
REG18/8
szer./gł./wys.
81/42/171,5 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
81/60/171,5 cm

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204/67,5/95 cm

łóżko
LOZ/120
szer./dł./wys.
125/204/67,5 cm

łóżko
LOZ1K/90
szer./dł./wys.
93/203/47,5 cm

półka
P/43
szer./gł./wys.
38/43/1,5 cm

półka
POL/55
szer./gł./wys.
38/55,5/1,5 cm

szuflady
SZU/50
szer./gł./wys.
37,5/51,5/19 cm

półka
POL/37
szer./gł./wys.
38/37,5/1,5 cm

szuflady
SZU
szer./gł./wys.
37,5/36,5/19 cm

front
FRN
szer./gł./wys.
37,5/1,5/37,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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biurko BIU2S/C; szafka wisząca SFW2D/86/75/C; łóżko LOZ/90, SZU/C; półka POL/86; szafka wisząca SFW2D/86/38/B/C; krzesło POSSI

GRAPHIC
Młodość ma swoje prawa, między innymi prawo do pewnej  
ekstrawagancji. Intensywnie żółte wstawki, białe lub czarne  
z nadrukiem, łączenie różnych kolorów frontów, wybitnie  
nowoczesny design to propozycja dla odważnych młodych ludzi,  
którzy lubią się wyróżniać. Szeroki wybór modułów pozwoli  
im stworzyć wnętrze w sam raz dla siebie. biały lustrzany połysk

listwa: biała
szafy wolfram
listwa: żółty

szafy wolfram
listwa: folia z napisami

biurko 
BIU/160
szer./dł./wys.
66,5/160/76 cm

biurko 
BIU/120
szer./dł./wys.
66,5/120/76 cm

szafka
KOM2D/C
szer./gł./wys.
85,5/38,5/91,5 cm

szuflada
SZU/C
szer./dł./wys.
71/168,5/17 cm

łóżko LOZ/90
szer./dł./wys.
95,5/211/40-75,5 cm

komoda
KOM5S/C 
(L/P)
szer./gł./wys.
57/38,5/91,5 cm

szafka nocna
KOM2S/C 
(L/P)
szer./gł./wys.
52/38,5/39,5 cm

zobacz
poradę

Blog.

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJE

Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego. 

 74     



regał zamknięty REG2D/86/C; szafka wisząca SFW2D/86/38/C; szafka KOM2D/C; łóżko LOZ/90; szuflada SZU/C; półka POL/86; biurko BIU2S/C

biurko
BIU1D1S/C (L)
szer./dł./wys.
66,5/143/76 cm

szafa
SZF2D/C
szer./gł./wys.
85,5/58,5/191,5 cm

biurko 
BIU2S/C
szer./dł./wys.
59/90/76 cm

szafa
SZFN1D/C
szer./gł./wys.
78/78,5/191,5 cm

regał
REG/57 (L/P)
szer./gł./wys.
57/38,5/191,5 cm

regał
REG/86
szer./gł./wys.
85,5/38,5/191,5 cm

półka na klawiaturę
BIU1D1SL OPCJA

ława
LAW/90
szer./dł./wys.
90/90,5/42 cm

szafka rtv
RTV2S/120/C
szer./gł./wys.
120/48,5/38,5 cm

szafka rtv
RTV2S/142/C
szer./gł./wys.
143/48,5/38,5 cm

szafka wisząca
SFW2D/86/38/C
szer./gł./wys.
85,5/28/38 cm

półka
POL/86
szer./gł./wys.
85,5/20/16 cm

szafka wisząca 
SFW2D/86/C
szer./gł./wys.
85,5/28/74,5 cm

krzesło
CANTONA GTS
szer./gł./wys.
40/44/83,5-93 cm

„Baw się wyglądem 
mebli i wybierz ulu-
bioną wersję dekora-
cyjnych listew. To na-
prawdę proste.”

zobacz
film
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LUCA JUZI
Te stylowe meble to połączenie prostych form i natural-
nych, sprzyjających odpoczynkowi kolorów bieli i drewna. 
Proste bielone formy są uniwersalne i szybko nie wyjdą 
z mody. A co, gdyby urozmaicić je o kolorowe akcenty? 
Spójrz, jak wdzięcznie w ich towarzystwie prezentuje się 
radosny kolor ścian i dodatków.

biurko BIU1S; fotel PATYCZAK wym. 50/51/77 cm; łóżko LOZ/90; regał REG2D; regał REG1D1S; szafa SZF3D3S

1. dywan Arts Shaggy Rose, wym. 120x170 cm, 229,- 
2. lampa stołowa Dundee 1xE27 60W, kolor miętowy, materiał: metal, 
wym. 29x29x44 cm, 189,-
3. poduszka High, wym. 45x45 cm, ze światełkami LED, 39,99  
4. koc z mikrofibry, wym. 130x160 cm, kolor musztardowy, 29,99

1

4

2

3

modrzew sibiu jasny / dąb sonoma ciemny

zobacz
film

 76     



regał
REG1D1S
szer./gł./wys.
60/43/200 cm  

regał
REG2D
szer./gł./wys.
106/43/134 cm  

szafa
SZF3D3S
szer./gł./wys.
148/61,5/200 cm  

biurko
BIU1S
szer./dł./wys.
81/141/76,5 cm 

szafka rtv
RTV3S
szer./gł./wys.
148/43/45,5 cm  

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
51/43/45,5 cm  

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
96/205,5/58-90 cm  

szafka nocna KOM1S; łóżko LOZ/90; regał REG2D

„Odpowiednie oświetlenie pozwoli stworzyć ma-
giczne wnętrze. Spójrz, jak pięknie tuż nad łóżkiem 
prezentują się świecące girlandy. ”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Zestawiaj 
meble Luca Juzi 
z elementami 

kolekcji 
Luca Baby. 
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NEPO PLUS
Jeśli poszukujecie zgrabnych, lekkich mebli, o niedużych gabarytach, które nie przytłoczą 
wnętrza, a jednak sporo pomieszczą, kolekcja Nepo to strzał w dziesiątkę. Bez trudu zagospo-
darujecie z nią nawet niewielką przestrzeń. Do pojedynczego łóżka można dokupić szufladę  
z łóżkiem dolnym i stworzyć pokój dla rodzeństwa.

łóżko LOZ3S; szuflada OPCJA_LOZ3S 

 biały  dąb 
  sonoma

 wenge  dąb sonoma/ 
  biały

 biały/ 
  dąb sonoma 

 biały/ 
  wenge

 dąb sonoma/ 
  wenge

 wenge/ 
  dąb sonoma

Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego 

i przedpokoju.

ATUTY I FUNKCJENOWOŚĆ
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biurko BIU2S; regał REG/15/12; komoda KOM2D4S; szafa SZF2D; łóżko LOZ/120; szafka nocna  KOM1S

ława   
 
LAW/115
szer./dł./wys.
115/56/45,5 cm

szafka rtv   

RTV2D
szer./gł./wys.
138,5/46,5/42,5 cm

łóżko   
 

LOZ/90
szer./dł./wys.
95/203/44,5-66 cm

szuflada 

SZU
szer./dł./wys.
61,5/199/26 cm

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/90A

szafka nocna   

KOM1S
szer./gł./wys.
49,5,5/34/42 cm

łóżko 
 

LOZ3S
szer./dł./wys.
145,5/204,5/47,5-85,5 cm

szuflada

OPCJA_LOZ3S

element dostępny 
w opcji do łóżka LOZ3S

komoda 

KOM4S
szer./gł./wys.
80/34/84 cm

łóżko 
 

LOZ/120
szer./dł./wys.
125/204/44,5-66,5 cm

szuflada 
 

SZU/162
szer./dł./wys.
58,5/162/19 cm

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/120

komoda 

KOM2D4S
szer./gł./wys.
118,5/34/84 cm

szafka na buty 

SFB2K2
szer./gł./wys.
70/27,5/84 cm

szafka na buty 

SFK1K
szer./gł./wys.
70/34/50,5 cm

wieszak 
 

WIE/70
szer./gł./wys.
70/1,5/25 cm

wieszak 
 

WIE/70/135
szer./gł./wys.
70/1,5/135 cm

szafka na buty 

SFB3K
szer./gł./wys.
70/17,5/120,5 cm

„Duża ilość brył i wersji  
kolorystycznych do wyboru.  
To dopiero gratka! Planuj 
i urządzaj. Masz duże pole 
do popisu.”

zobacz
film
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biurko 

BIU1S
szer./dł./wys.
59/100/76 cm

biurko 

BIU2S
szer./dł./wys.
59/100/76 cm

szafka wisząca 
 

SFW/8/8
szer./gł./wys.
80/32/77,5 cm

przedpokój 

PPK
szer./gł./wys.
90/30,5/185,5 cm

szafa 

SZF2D
szer./gł./wys.
80/54,5/197 cm

szafa 

SZF3D2S
szer./gł./wys.
118,5/54,5/197 cm

szafa narożna 
 

SZFN2D
szer./gł./wys.
79,5/79,5/197 cm

regał zamknięty

REG1D
szer./gł./wys.
60/34/197 cm

regał 
 

REG/60
szer./gł./wys.
60/34/197 cm

regał 

REG2S/40
szer./gł./wys.
40/34/197 cm

wieszak 
 

WIE/15
szer./gł./wys.
15/1,5/135 cm

31

2 4

1. ramka Yosemite, wym. 13x18 cm, kolor biała sosna, 9,99;     2. lampka biurkowa Tim 1xE27 
25W, kolor różowy, materiał: metal, wys. 53 cm, 74,99;     3. poduszka Hot, wym. 45x45 cm,  
ze światełkami LED 39,99;      4. pudło Brzoza A4, wym. 34x25x26 cm 3,99; 

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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wieszak
WIE/45
szer./gł./wys.
45/21,5/148 cm

BALDER
Kto powiedział, że pokój dziecka powinien tonąć w kolorach? Stonowane wnętrza 
też są przecież spoko! Białe meble z kolorem drewna? Czemu nie! Na pewno dziel-
nie przetrwają próby zmieniających się upodobań i trendów, a dodatkowo bardzo 
łatwo będą poddawać się metamorfozom, które wykonasz za pomocą koloro-
wych tkanin i dodatków.

ATUTY I FUNKCJE

dąb riviera / biały połysk

regał zamknięty
REG1D1S
szer./gł./wys.
62/39/192 cm

regał
REG1S
szer./gł./wys.
62/39/192 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
90/51,5/192 cm

komoda
KOM2D4S
szer./gł./wys.
155/39/88 cm

szafka
KOM4D
szer./gł./wys.
104/39/99 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
90/39/88 cm

biurko
BIU/120
szer./dł./wys.
56/120/77 cm

witryna
REG1W
szer./gł./wys.
62/39/192 cm

szafa
SZF1D
szer./gł./wys.
62/51,5/192 cm

lustro
LUS/45
szer./gł./wys.
45/21,5/148 cm

szafka na buty
SFK1D
szer./gł./wys.
90/36,5/44 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
135/42/48 cm

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
79,5/98/17 cm

szafka wisząca
SFW/120
szer./gł./wys.
120/31,5/31,5 cm

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204,5/80,5 cm

regał REG1S; szafa SZF2D; szafka wisząca SFW/120; biurko BIU/120; łóżko LOZ/90; szuflada SZU; komoda KOM4S

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

zobacz
film

Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego 

i przedpokoju.
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PORTO
Zabawa, nauka, dorastanie. Wyobraź sobie, ile dziecięcych 
rozterek muszą pomieścić te cztery ściany. Urządzając pokój 
dziecka, warto wybrać jeden motyw przewodni. Tak jak tutaj!  
Zamiłowanie do morskich opowieści zostało umiejętnie  
przeniesione do pokoju dziewczęcego. Dzięki uniwersalnym 
meblom wystrój można jednak z łatwością zmienić!

szafa SZF2D1S; biurko BIU/120; komoda KOM4S; łóżko LOZ/90; szafka nocna KOM1S/50

dąb naturalny burlington modrzew sibiu jasny / 
sosna larico

szafka nocna
KOM 1S/50
szer./gł./wys.
53,5/40/44 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
165,5/204,5/44,5-84,5 cm

wieszak
WIE/66
szer./gł./wys.
66/21,6/152 cm

lustro 
LUS/50
szer./gł./wys.
51/2/116 cm

komoda
KOM1S/70
szer./gł./wys.
68,5/40/46 cm

komoda
KOM1D1S
szer./gł./wys.
53,5/40/78,5 cm

przedpokój 
PPK/95
szer./gł./wys.
95,5/39,5/189 cm

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
69,5/158/15,5 cm

łóżko
LOZ /90
szer./dł./wys.
95/204,5/44,5-68,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

zobacz
film

 82     



komoda Antwerpen KOM2D1S/10/10; szafa Antwerpen SZF2D2S/20/10; półka Antwerpen P/2/18I; szafka nocna Porto KOM1S/50; łóżko Porto LOZ/160

stół
STO/7/16
szer./dł./wys.
90/160-200/76 cm

ława
LAW/115
szer./dł./wys.
60/115/50 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
128,5/44,5/44 cm

krzesło
PORTO
szer./gł./wys.
45/50/93 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
88,5/40/94 cm

komoda
KOM5S
szer./gł./wys.
58,5/40/116 cm

szafka na buty
SFB3B
szer./gł./wys.
75/18,5/126 cm

witryna wisząca
SFW1W
szer./gł./wys.
128,5/34,5/37 cm

szafka wisząca
SFW/120
szer./gł./wys.
120/31,5/37 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
128,5/40/94 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
58,5/40/199,5 cm

regał
REG/60
szer./gł./wys.
58,5/40/199,5 cm

regał
REG2D1S
szer./gł./wys.
88,5/40/199,5 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
88,5/55,5/199,5 cm

szafa
SZF 3D2S
szer./gł./wys.
128,5/55,5/199,5 cm

szafa
SZF 4D2S
szer./gł./wys.
188,5/55,5/209 cm

biurko
BIU/120
szer./dł./wys.
56,5/120/74,5 cm 2 szt.

Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego 

i przedpokoju.
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zobacz
poradę

Blog.

INDIANA
Coś dla młodych podróżników i poszukiwaczy przygód. Fanki 
Indiany Jonesa poczują się dobrze w delikatnej, rozbielonej  
wersji kolekcji (sosna canyon), zaś niespokojni duchem  
odkrywcy zapewne wrzucą swe trofea w przepastne kufry  
i komody w kolorze dąb sutter. Dzięki metalowym okuciom 
wyglądają one na solidne kryjówki.

kufer JKUF120; łóżko JLOZ90; regał JREG2DO; biurko JBIU2D2S; komoda JKOM4S/80

dąb sutter sosna canyon

łóżko
JLOZ 90
szer./dł./wys.
93/205,5/45-65 cm

w opcji materac Tiago

szafka nocna
JKOM 1S
szer./gł./wys.
50/40/40,5 cm

kufer
JKUF 120
szer./gł./wys.
120/49/47,5 cm

łóżko
JLOZ 80/160
szer./dł./wys.
79-154/202,5/60,5 cm

w opcji materac, poduszki i zagłówki Carbo

szafka rtv
JRTV 1S
szer./gł./wys.
80/52/47,5 cm

komoda
JKOM 4S/50
szer./gł./wys.
50/40/87 cm

lustro
JLUS 50
szer./gł./wys.
50/2,5/100 cm

komoda
JKOM 6S
szer./gł./wys.
50/40/126,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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szafka wisząca JPOL 120; szafka rtv JRTV 1S; biurko JBIU 2D2S; regał JREG2DO; szafka nocna JKOM 1S; łóżko JLOZ 80/160; komoda JKOM 4S/50

biurko
JBIU  2S
szer./dł./wys.
65/120/78 cm

ława
JLAW 120
szer./dł./wys.
60/120/55 cm

szafka wisząca 
JPOL 120
szer./gł./wys.
120/27/38,5 cm

szafka
JKOM 2D
szer./gł./wys.
80/40/87 cm

komoda
JKOM 4S/80
szer./gł./wys.
80/40/87 cm

komoda
JKOM 2D4S
szer./gł./wys.
130/49,5/87 cm

biurko
JBIU 2D2S
szer./dł./wys.
65/140/78 cm

regał
JREG-1SO/80
szer./gł./wys.
80/40/195,5 cm

regał
JREG-1SO/50
szer./gł./wys.
50/40/195,5 cm

regał
JREG 4SO/50
szer./gł./wys.
50/40/195,5 cm

regał
JREG2DO
szer./gł./wys.
80/40/195,5 cm

szafka
JKOM 1K
szer./gł./wys.
60/40/47,5 cm

szafa
JSZF2D2S
szer./gł./wys.
80/57/195,5 cm

szafa
JSZF3D2S
szer./gł./wys.
150/57/195,5 cm

• w opcji 
półki
do szafy za
dodatkową 
opłatą

Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego

i przedpokoju. 
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kupuj na
brw.pl

kupuj na
brw.pl

POKÓJ NIEMOWLĘCY /
DZIECIĘCY 
Wnętrze przepełnione miłością. Przytulny i bezpieczny azyl na kojący sen, marudzenie i poznawanie świata. Możesz 
stworzyć oddzielny pokój dla maluszka lub podzielić się z nim Waszą sypialnią. Za Tobą kilka nieprzespanych nocy? 
To nic. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom zaznasz nieco spokoju i skupisz się na kimś dla siebie najważniejszym. 
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TIMON
Meble Timon zapewnią dziecku komfort, poczucie  
bezpieczeństwa oraz warunki do harmonijnego rozwoju  
i kreatywnej zabawy. Skórzane uchwyty, zaokrąglone krawędzie,  
kreatywne nadruki – poznaj wszystkie atuty tego systemu.

buk iconic/biały/
aplikacja/biały

łóżeczko LOZ/140
szer./dł./wys. 80/150/87 cm
Konstrukcja łóżeczka spełnia 
normy bezpieczeństwa.

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
100/40/92 cm

regał
REG1S/15
szer./gł./wys.
80/40/146 cm

regał
REG1S/18
szer./gł./wys.
80/40/182 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
100/60/182 cm

regał REG1S/18; łóżeczko LOZ/140; 
komoda KOM3S; szafa SZF2D1S

POKÓJ NIEMOWLĘCY / DZIECIĘCY    -     STYL NOWOCZESNY 

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE

NOWOŚĆ

„Ozdobne aplikacje na meble do ciekawy patent,  
który nada wnętrzu oryginalny charakter, a także  
pobudzi wyobraźnię Twojego dziecka.”
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DREVISO
Przedmioty, którymi otaczamy się na co dzień, wpływają na nasze  
samopoczucie. Zadbaj o komfortową przestrzeń dla maluszka i spokojny 
sen dla siebie. Poznaj meble, które doskonale sprawdzą się w sypialni 
rodziców i pokoju niemowlaka. Zawsze też możesz stworzyć wspólną 
przestrzeń dla Waszej trójki. 

łóżko LOZ/160; komplet PRKW; łóżko LOZ/140x70; komoda KOM2D2S

biały / dąb westminster / biały

witryna
REG1D1W/95/123
szer./gł./wys.
95/41,5/124 cm

witryna
REG1W/65/123
szer./gł./wys.
65,5/41,5/124 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
171/206/92,5 cm

ława
DREVISO
szer./dł./wys.
60/130/45 cm

szafka nocna
KOM2S
szer./gł./wys.
64,5/41,5/53,5 cm

witryna
REG2D1W/125/123
szer./gł./wys.
125/41,5/124 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJE

Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego
i sypialni. 
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DREVISO BABY
Atestowane łóżeczko i komoda z przewijakiem. Te dwie 
rzeczy wystarczą, by we własnej sypialni stworzyć miejsce  
dla maluszka i zachować miejsce dla siebie.

komplet PRKW; łóżko LOZ/140x70

komoda
KOM2D3S/160
szer./gł./wys.
160/41,5/80,5 cm

łóżko
LOZ/140x70
szer./dł./wys.
80,5/146/82,5 cm

komplet
PRKW
szer./gł./wys.
112/84,5/104 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
112/48,5/92 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
112/41,5/92 cm

szafa
SZF2D/100
szer./gł./wys.
100/57,5/195,5 cm

szafa
SZF3D3S
szer./gł./wys.
160/57,5/195,5 cm

witryna
REG1W/65/195
szer./gł./wys.
65,5/41,5/195,5 cm

szafka rtv
RTV2D/160
szer./gł./wys.
160/41,5/58,5 cm

półka
POL/160
szer./gł./wys.
160/20/30 cm

zobacz
poradę

Blog.
zobacz

film

Zestawiaj 
meble Dreviso
z elementami 

kolekcji 
Dreviso Baby. 
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LUCA BABY
Kolekcja Luca Baby to meble, dzięki którym urządzisz bajkowy  
pokój dla swojej pociechy. Proste bielone meble pozwolą 
stworzyć przytulną, sprzyjającą wypoczynkowi przestrzeń. 
Tak neutralną bazę zawsze możesz wzbogacić o kolorowe 
akcenty, by nadać wnętrzu oryginalny charakter.

łóżko LOZ 70x140; regał LUCA JUZI REG1D1S; komplet PWK; półka POL_100; szafa SZF2D2S; komoda KOM4S; pufa / stolik LAFU H wym. 60/60/40 cm

modrzew sibiu jasny / dąb sonoma ciemny

2
1

3

4

1. pościel bawełniana Księżyc, wym. 100x135 cm, poszewka wym. 40x60 cm, 49,99    
2. koszyk Brisen, kolor biały, poj. 16 l, 19,99    
3. poduszka Chmurka, kolor różowy, wym. 43x65 cm, 34,99  
4. obraz dziecięcy Miś Szary, wym. 40x50 cm, 69,99 

zobacz
poradę

Blog.
zobacz

film
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POKÓJ NIEMOWLĘCY / DZIECIĘCY    -     STYL SKANDYNAWSKI 

regał LUCA JUZI REG1D1S; komplet PWK; półka POL_100; łóżko LOZ 70x140; pufa / stolik LAFU H wym. 60/60/40 cm

szafa 
SZF2D2S
szer./gł./wys.
106,5/55/200,5 cm

łóżko 
LOZ 70x140
szer./dł./wys.
83/147,5/90,5-60 cm

komoda 
KOM4S
szer./gł./wys.
60/43/101 cm

komoda 
KOM1D2S
szer./gł./wys.
106,5/45/89,5 cm

komplet
PWK*  
szer./gł./wys.
106,5/75/102 cm

półka 
POL_100
szer./gł./wys.
100/18/14 cm

* komplet obejmuje komodę KOM1D2S, regał REG/30 (2 szt.), przewijak PRK/106

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Zestawiaj 
meble Luca Baby

z elementami 
kolekcji 

Luca Juzi. 
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MIEJSCE 
DO PRACY
Niezależnie od tego, czy będzie to przestronny, 
czy też raczej „kompaktowy” gabinet, potrze-
bujesz miejsca, gdzie możesz przyjść z kubkiem 
kawy w poszukiwaniu spokoju i natchnienia.  
Azylu, który sam w sobie nie rozprasza, lecz sprzyja  
koncentracji. I w którym wszystko ma swoje  
miejsce. Bowiem uporządkowana przestrzeń 
wokół Ciebie wpływa „porządkująco” na myśli. 
Czas płynie szybko, gdy praca wre. Nie wiadomo,  
kiedy kawa zdążyła wystygnąć? Nie szkodzi,  
wypijesz drugą z rodziną po obiedzie.

kupuj na
brw.pl

kupuj na
brw.pl
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BRW OFFICE
Prostota, funkcjonalność, elegancja. Ta kolekcja jest jak biała bluzka –  
idealna do pracy, bo zawsze szykowna i stosowna. Komponujesz swoje  
biuro z różnych elementów, w zależności od tego, czy potrzebujesz  
więcej rzeczy schować czy wyeksponować, by były łatwo dostępne.  
I nareszcie masz gabinet z prawdziwego zdarzenia!

regał REG2D/220; regał REG/53/220; regał narożny REGN/53/220; regał zamknięty REG4D2S/220; regał REG/53/114; szafka REG2D/114; biurko BIU/72/150; biurko BIU/72/100; 
łącznik LAC/70; komoda mobilna KON3S/40

dąb sonoma

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

kontenerek
KON3S/40
szer./gł./wys.
40/40/56 cm

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

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

łącznik 
do biurek
LAC/70
szer./gł./wys.
70/70/2 cm  

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

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

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

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

regał zamknięty
REG4D2S/220
szer./gł./wys.
79/35/221 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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EXECUTIVE
Nowoczesna kolekcja urzeka nie tylko estetyką, ale też pomysłowością. 
Spójrz, ta „gruba” półka w regale to sprytnie zakamuflowana szuflada, 
która może pomieścić np. przybory biurowe. Z dwóch biurek możesz  
zrobić jedno narożne, dodając trójkątny łącznik, który dodatkowo zwiększy  
powierzchnię blatu.

regał REG4D/22/8; regał REG4D1S/22/9; szafa narożna SZFN1D; regał REG2D1S/22/6; biurko BIU/160; komoda mobilna KTN3S; łącznik do biurek LAC/7; biurko BIU/160

 szary wolfram / 
dąb san remo jasny

 dąb san remo jasny

regał   
REG/22/5
szer./gł./wys.
50/36/218,5 cm

regał   
REG/22/8
szer./gł./wys.
80/36/218,5 cm

regał   
REG4D/22/8
szer./gł./wys.
80/37,5/218,5 cm

regał   
REG2D1S/22/6
szer./gł./wys.
60/40,5/218,5 cm

regał   
REG4D1S/22/9
szer./gł./wys.
90/40,5/218,5 cm

szafa narożna   
SZFN1D
szer./gł./wys.
72,5/72,5/218,5 cm

regał   
REG/11/8
szer./gł./wys.
80/36/113,5 cm

szafka   
REG2D/11/8
szer./gł./wys.
80/37,5/113,5 cm

komoda   
REG2D1S/11/9
szer./gł./wys.
90/40,5/113,5 cm

biurko   
BIU/120
szer./dł./wys.
70/120/76,5 cm

biurko   
BIU/160
szer./dł./wys.
70/160/76,5 cm

biurko   
BIU/100
szer./dł./wys.
60/100/65,5 cm

łącznik do biurek   
LAC/7
szer./gł./wys.
69,5/69,5/2 cm

kontenerek   
KTN3S
szer./gł./wys.
40,5/40/57,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE
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biały połysk / dąb polski / 
biały połysk

biurko
BIU_100
szer./dł./wys.
70,5/100/75,5 cm

regał
REG1D_100_75
szer./gł./wys.
100/51,5/78,5 cm

regał
REG1D_120_110
szer./gł./wys.
120/36,5/112,5 cm

regał
REG1D_120_180
szer./gł./wys.
120/36,5/181,5 cm

regał
REG1D3S
szer./gł./wys.
120/36,5/181,5 cm

kontenerek
KNT1S
szer./gł./wys.
35/40/47,5 cm

biurko
BIU_160
szer./dł./wys.
70,5/160/75,5 cm

DENTON
Kolekcja Denton dopełni wystrój nowoczesnego biura. Prosta konstrukcja  
i stonowana kolorystyka będą doskonałą bazą dla stylowych aranżacji.  
Zwróć uwagę na regały. To właśnie dzięki nim stworzysz biuro,  
w którym wszystko będzie na wyciągnięcie ręki.

regał REG1D_120_180; biurko BIU_100; biurko BIU_160; biurko BIU_100; komoda REG1D_100_75

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJENOWOŚĆ

zobacz
poradę

Blog.
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OFFICE LUX
Praca będzie jeszcze przyjemniejsza, jeśli zdecydujesz się na meble,  
które udzielą Ci prawdziwego wsparcia. W kolekcji Office Lux 
znajdziesz wiele brył, które pozwolą zaprojektować wygodne  
i nowoczesne biuro. Zamykane na kluczyk szafki pomogą Ci  
zadbać o bezpieczeństwo najważniejszych dokumentów.  
Potrzebujesz wiele miejsca do pracy? To nie problem! Znajdziesz 
tu komfortowe narożne biurko.

kontenerek KON3S/40; biurko BIU/223/170; regał zamknięty REG4D2S/220; regał REG2D/220; szafka REG2D/114; regał REG/53/114; krzesło CANTONA GTS wym. 44/40/83,5-93 cm; 
fotel AMSTERDAM wym. 79/71/108 cm

jasny szary / grafit szkło

1. filiżanka City Double Glass, poj. 210 ml, 17,99    
2. organizer okrągły, kolor czarny, wym. 19x19x17 cm, 29,99    
3. zaparzacz do herbaty, poj. 1 l, 99,99  
4. lampa biurkowa Borgillio 1xE27 60W, kolor czarny, materiał: metal, wym. 71x19x40 cm, 219,- 

1

2

3

4

zobacz
poradę

Blog.

ATUTY 
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biurko
BIU/120/73
szer./dł./wys.
73/120/77 cm  

biurko
BIU/160/73
szer./dł./wys.
73/160/77 cm  

biurko
BIU/170/73
szer./dł./wys.
73/170/77 cm  

biurko
BIU/223/170
szer./dł./wys.
170/223/77 cm  

kontenerek
KON3S
szer./gł./wys.
40/38,5/56 cm  

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

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

regał
REG/79/220
szer./gł./wys.
79/35/221 cm  

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

regał zamknięty
REG4D2S/220
szer./gł./wys.
79/35/221 cm  

szafa
SZF2D/79
szer./gł./wys.
79/43/221 cm  

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

1. regał zamknięty REG4D2S/220; regał REG2D/220    
2. szafka REG2D/114; regał REG/53/114

1 2

„Oto sposób na nowoczesne biuro. 
Wykorzystaj dostępne elementy  
i zaaranżuj biuro, które długo  
nie wyjdzie z mody.”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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SYPIALNIA 
I GARDEROBA

Najbardziej prywatna część domu. Miejsce, gdzie 
szukasz odpoczynku, intymności, ale też bliskości.  
Gdzie budujesz relacje i odsłaniasz swoje prawdziwe  
„ja”. Wiesz dobrze, że przy urządzaniu swojej sypialni  
musisz myśleć o całej rodzinie. Na pewno nieraz  
w nocy usłyszysz tupot bosych stópek po podłodze: 
„Mamo, tato, mogę z Wami spać?”. I właśnie dlatego  
duże, wygodne łóżko to podstawa!

kupuj na
brw.pl

kupuj na
brw.pl
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KASSEL
Marzysz o stylowej i klimatycznej sypialni? Poznaj kolekcję Kassel,  
zaprojektowaną z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. Właścicielom  
pokaźnej garderoby spodoba się bardzo pojemna szafa, a miłośników  
błogiego lenistwa na pewno zaskoczy modne i komfortowe tapicerowane  
łóżko z podświetlanymi półkami. Spójrz tylko, jak nastrojowo i pięknie 
wygląda sypialnia urządzona meblami Kassel. dąb monastery / dąb czarny

łóżko
LOZ/160/A
szer./dł./wys.
264,8/205,8/98,6 cm

łóżko
LOZ/160/B
szer./dł./wys.
264,8/205,8/98,6 cm

łóżko z pojemnikiem  
i podnoszonym 
stelażem

komoda
KOM1D5S
szer./gł./wys.
149,9/41/89,4 cm

szafa
SZF/270 
szer./gł./wys.
269,9/60,6/218 cm

w opcji listwa 
maskująca passepartout 
PST270/218
szer./gł./wys.
280,1/17,5/223 cm

w opcji półka do szafy
POL/98 (2 szt.)

w opcji półka do szafy
POL/83 (2 szt.)

oświetlenie LED -
opcja do PST270/218

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

NOWOŚĆ

łóżko LOZ/160/A; szafa SZF/270; komoda KOM1D5S; pufa / stolik LAFU H wym. 60/60/40 cm
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ANTICCA
Piękne meble w okleinie o szlachetnym drewnianym usłojeniu  
komponują się w zasadzie z każdym kolorem ścian. W sypialni możesz 
je połączyć nawet z grafitem i czernią! Spójrz tylko, jak nastrojowo  
wygląda takie wnętrze. Brakuje tylko rozgwieżdżonego nieba nad głową,  
by poczuć się jak nocą na łonie natury.

szafa SZF3D; komoda KOM4S; łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM2S

dąb monument

ATUTY I FUNKCJE

komoda
KOM1D4S
szer./gł./wys.
155,5/46/95 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
103/46/95 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
155,5/52,5/36,5 cm

witryna
REG1W1D/100
szer./gł./wys.
103/46/140,5 cm

półka
POL/160
szer./gł./wys.
155,5/25/5 cm

witryna
REG1W1D/60
szer./gł./wys.
60,5/46/205,5 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
108/61,5/205,5 cm

szafka nocna
KOM2S
szer./gł./wys.
60,5/46/49,5 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
169,5/207,5/45,5-88,5 cm

szafa
SZF3D
szer./gł./wys.
171,5/61,5/211,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego. 
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szafka nocna
KNT1S
szer./gł./wys.
41,5/40/46 cm

łóżko
LOZ/140
szer./dł./wys.
149/208/46-81 cm

komoda
KOM4S1E
szer./gł./wys.
85/40/90 cm

toaletka
TOL
szer./gł./wys.
85/40/77,5 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
100/60/200,5 cm

nadstawka
NAD
szer./gł./wys.
85/12,5/16-50 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
169/208/46-81 cm

szuflada
SZU
szer./gł./wys.
98/69/23,5 cm

biały połysk / dąb polski / biały połysk

PORI
Jest wiele powodów, dla których pokochasz tę sypialnię. To subtelny  
minimalizm, niezobowiązujący kolor bieli mebli oraz akcenty  
w kolorze ciepłego dębu. Zamiast jaskrawych, przykuwających wzrok 
kolorów, panuje tu wizualna harmonia, którą przełamuje jedynie ciemna  
ściana. W końcu to miejsce spokoju i wyciszenia.

toaletka TOL; szafa SZF2D ; szafka nocna KNT1S; łóżko LOZ/160; komoda KOM4S1E; pufa / stolik LAFU H wym. 60/60/40 cm

zobacz
poradę

Blog.

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
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KALIO
Biel w duecie z czernią tworzą 
klasyczne zestawienie, które 
idealnie sprawdzi się w aranżacji  
sypialni. Dopełnieniem eleganc-
kich, białych mebli jest matowa, 
czarna tapeta z oryginalnym  
florystycznym wzorem. Takie 
połączenie nigdy się nie znudzi!

biały połysk / klejonka 
akacjowa / biały połysk

stół
KALIO
szer./dł./wys.
90/135-180/77 cm

krzesło
KALIO
szer./gł./wys.
43/57/90 cm

ława
KALIO
szer./dł./wys.
65/110/47 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
58,5/42,5/50,5 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
99,5/42,5/90,5 cm

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
163/41,5/91 cm

witryna
REG2D2W1S
szer./gł./wys.
99,5/42,5/158 cm

witryna
REG1D1W1S
szer./gł./wys.
65/41,5/196,5 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
65/41,5/196,5 cm

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
99,5/59,5/196,5 cm

szafa
SZF6D2S
szer./gł./wys.
213/59,5/218,5 cm
(w opcji półki wkładane 3 szt)

szafka rtv
RTV2D1S
szer./gł./wys.
141/45/50,5 cm

witryna wisząca
SFW1W
szer./gł./wys.
141/28/41 cm

lustro LUS
szer./gł./wys.
140/6,5/60,5 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
167/209/105 cm

łóżko
LOZ/180
szer./dł./wys.
187/209/105 cm

fotel PORTORYKO ES wym. 75/96/100 cm; szafka nocna KOM1S; łóżko LOZ/160

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJENOWOŚĆ

Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego. 
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MATOS
Prostota to królowa designu. Matos to baza, na której 
możesz budować co zechcesz. Meble tak uniwersalne, 
by dać Ci szansę na własną, radosną twórczość, która 
wyrazi Ciebie.

szafka nocna KOM1S; lóżko LOZ/160; szafa SZF2D; komoda KOM3S

dąb wotan / biały mat

łóżko LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204,5/42,5-85,5 cm

szafka nocna 
KOM1S
szer./gł./wys.
45/34/39 cm

szafa 
SZF2D
szer./gł./wys.
80/54,5/189 cm

komoda 
KOM3D1S
szer./gł./wys.
118,5/34/78,5 cm

szafka rtv 
RTV1D
szer./gł./wys.
118,5/44,5/42,5 cm

komoda 
KOM3S
szer./gł./wys.
80/34/78,5 cm

łóżko LOZ/160
szer./dł./wys.
165/204,5/42,5-85,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘATUTY I FUNKCJENOWOŚĆ

Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego. 
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BYRON
Witaj w krainie błogości. Wśród beżów, bieli i pasteli cała  
rodzina czuje się dobrze. Jest miejsce na wspólne szaleństwa  
w niedzielny poranek – to, że mały intruz tu zawita, masz prze-
cież jak w banku. Jest atmosfera do relaksu w czasie poobiedniej 
drzemki i spokój, którego potrzebujesz, by wyciszyć się przed 
nocą.

komoda KOM4S/9/10; szafa SZF2D2L/21/22; półka AZTECA P/2/15; łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM2S/4/5

1. świecznik ceramiczny, kolor fioletowy, wym. 9x9x10,5 cm, 29,99    
2. komplet pościeli z bawełny Flower, wym. 160x200 cm + 2x70x80 cm, 89,99    
3. poduszka dekoracyjna Velvet, kolor zielony, wym. 45x45 cm, 54,99  
4. poduszka dekoracyjna Llanos, kolor biały, wym. 45x45 cm, 100% poliester, 49,99    
5. lampa wisząca Brava 1xE27 60W, kolor naturalne drewno, materiał: drewno, 
wym. 50x120 cm, 369,-  

dąb san remo jasny / biały wysoki połysk

zobacz
film

2

1

3

4

5
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szafka rtv
RTV1K/5/12
szer./gł./wys.
120/47/47 cm

szafka rtv
RTV2D2S/5/15
szer./gł./wys.
150/47/47 cm

komoda
KOM4S/9/10
szer./gł./wys.
100/42/87 cm

komoda
KOM3D2SW/11/15
szer./gł./wys.
150/42/106 cm

witryna
REG2W/14/10
szer./gł./wys.
99,5/42/142 cm

witryna
REG1W/20/6
szer./gł./wys.
60/42/195 cm

szafka nocna
KOM2S/4/5
szer./gł./wys.
50/42/42 cm

łóżko
LOZ_160
szer./dł./wys.
166/214/37-83 cm

szafa
SZF2D/20/10
szer./gł./wys.
100/56/195 cm

szafa
SZF2D1L/21/17
szer./gł./wys.
173/56/212 cm

szafa
SZF2D2L/21/22
szer./gł./wys.
225/56/212 cm

szafka wisząca
SFW1K/4/12
szer./gł./wys.
120/27/40 cm 

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

półka
P/1/15
szer./gł./wys.
150/25/10 cm

szafa SZF2D2L/21/22; szafka nocna KOM2S/4/5; łóżko LOZ_160; szafka nocna KOM2S/4/5; komoda KOM4S/9/10

ZOBACZ 
CAŁĄ 
KOLEKCJĘ

Kolekcja 
dostępna również 

dla pokoju 
dziennego. 

105 104     SYPIALNIA I GARDEROBA    -     STYL NOWOCZESNY



GAMLA
Styl industrialny doskonale łączy surowość i kom-
fort, sprawiając, że nawet fabryczne hale zyskują 
charakter wygodnych do życia przestrzeni. Marzysz 
o utrzymanej w tym trendzie sypialni? Skorzystaj  
z możliwości, jakie dają podręczne szafki nocne,  
łóżko i komody z kolekcji Gamla. dąb grandson

stelaż: grafit mat

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
46/39/50 cm

łóżko
LOZ/160/B
szer./dł./wys.
165/215/41,5-98 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
165/204,5/41,5-90,5 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
112,5/39/95 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
150,5/39/95 cm

toaletka
TOL1S
szer./gł./wys.
130,5/45,5/76,5 cm

stolik/dostawka
DST
szer./gł./wys.
31/38,5/66 cm

Ten system otrzymał
DIAMENT MEBLARSTWA 2019

szafa NADIR SZF/180; toaletka TOL1S; półka POSSI LIGHT P/1/13; łóżko LOZ/160/B; stolik / dostawka DST; komoda KOM1D3S; fotel CASEY ES wym. 94/86/107 cm

zobacz
poradę

Blog.

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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dąb san remo jasny / biały

dąb sonoma / biały

biały

łóżko
STEFAN/160
szer./dł./wys.
165/204/47-85 cm

łóżko dostępne w standardzie 
z 3 szufladami i 2 szafkami bocznymi

łóżko STEFAN/160

ŁÓŻKA Z FUNKCJĄ 
SCHOWKA
Funkcjonalne łóżko Stefan oferuje szereg praktycznych rozwiązań. 
Wysokie wezgłowie, trzy pakowne szuflady, boczne szafki. Ten mebel 
to coś więcej niż miejsce snu. To pojemnik na pościel, regał i skrzynia 
skarbów w jednym!

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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LUCA
Chwile, które spędzacie razem w tym miejscu, powinny być sie-
lanką. Beztroskim „nicnierobieniem”, które przecież tak bardzo 
Was zbliża i cieszy. Wśród bielonych mebli Luca, przywodzących 
na myśl styl prowansalski, łatwiej o taką sielankową atmosferę. 
A także o romantyzm, którego w codziennym pośpiechu często 
brakuje.

szafa SZF5D; łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM1S; szuflada do łóżka SZU

modrzew sibiu jasny / sosna larico

komoda
KOM2D4S
szer./gł./wys.
150/42/90,5 cm  

łóżko
LOZ/160*
szer./dł./wys.
166/205,5/58,5-90,5 cm  

łóżko
LOZ/180+
szer./dł./wys.
186/205,5/58,5-90,5 cm 

szafa
SZF5D
szer./gł./wys.
241/61,5/212,5 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
60/42/49 cm

* łóżka sprzedawane w komplecie z 2 szufladami

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
80/104/21 cm  

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE
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STOCKHOLM
Poznaj meble nawiązujące stylistyką do szwedzkich domów i mieszkań, w których 
ciepłe akcenty i każdy promień słońca są na wagę złota. Bielone fronty pozwalają 
zatrzymać światło na dłużej. W połączeniu z blatami w kolorze drewna, charaktery-
stycznymi listwami oraz delikatnymi uchwytami prezentują się niezwykle stylowo.

szafa SZF5D/23/24; łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM2S/5/5; komoda KOM2D1S/9/10

sosna andersen biała / 
sosna andersen biała
blat: dąb sonoma ciemna

szafa
SZF5D/23/24
szer./gł./wys.
243/59/226 cm

komoda
KOM2D1S/9/10
szer./gł./wys.
103/43/88 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
165/205/42-97 cm

szafka nocna
KOM2S/5/5
szer./gł./wys.
48/43/47 cm

„Meble zwieńczone bla-
tami w kolorze drewna, 
ozdobnymi listwami i de-
likatnymi uchwytami są 
eleganckie i praktyczne 
zarazem, a dzięki syste-
mowi cichego domykania 
drzwiczek szafek i szuflad 
zapewniają dodatkowy 
komfort.”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY I FUNKCJE
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Stwórz swoją wersję 
kolorystyczną, 
korzystając 
z konfiguratora COLIN.

COLIN
Kompaktowa, średnia, duża. Jednolita, w szachownicę  
lub w kolorze drewna - Twoja szafa Colin będzie  
dokładnie taka, jak chcesz. Masz aż 15 wersji kolory-
stycznych frontów do wyboru.  Zacznij projektować!

szafa COLIN 153; korpus: biały, fronty: biały, lustro

szafa COLIN 220; korpus: dąb sonoma, fronty: dąb sonoma, biały

zobacz
poradę

Blog.

ATUTY 
I FUNKCJE
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1

2

1

3

4 WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

KORPUS

15 WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

FRONTY

biały

biały

lakier biały połsyk

dąb wotan

lakier czarny połsyk

szary

dąb san remo jasny

dąb san remo jasny

modrzew sibiu złoty

lakier grafit połsyk

dąb riviera

lustro

dąb sonoma

dąb sonoma

modrzew sibiu jasny

dąb wenge

dąb wenge

dąb grandson

folia biały połsyk

Wybierz kolor korpusu   /   patrz

W ramach korpusu można dowolnie zestawiać kolory boków i pozostałych elementów korpusu.

Wybierz kolory frontów   /   patrz

Wybierz rozmiar korpusu   /   patrz

W ramach korpusu można wybrać z trzech dostępnych rozmiarów.

Dobierz elementy dodatkowe   /   patrz

Komplet 3 szt. półek w opcji. Komplet 3 szt. szuflad w opcji.

OKLEINA:

LAKIEROWANY 
POŁYSK:

komplet 3 szt. półek
w opcji

komplet 
3 szt. szuflad
w opcji Przykładowe sposoby organizacji wnętrza szafy.

KORPUS1

1

2

2

3

3

FRONTY

DODATKOWE 
ELEMENTY

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

Korpus szafy 183
szer./gł./wys. 183/64/218,5 cm

Korpus szafy 220
szer./gł./wys. 220/64/218,5 cm
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NADIR
Wyjątkową cechą tego systemu jest „bogata rozmiarówka” – 
szafy Nadir występują aż w 12 szerokościach, od 150 do 260 cm  
(rozmiary rosną co 10 cm). Na pewno uda Ci się dopasować wersję  
odpowiednią do Twojej sypialni. Masz również do wyboru  
kilka kolorów frontów i mnóstwo akcesoriów wewnętrznych. 
Czego chcieć więcej?

pufa MATEUS H 60x60 wym. 61/61/45 cm; fotel AMSTERDAM wym. 71/79/108 cm; szafy NADIR

szafa NADIR 153; korpus: biały, fronty: biały, lustro

Stwórz swoją wersję 
kolorystyczną, 
korzystając 
z konfiguratora NADIR.

zobacz
poradę

Blog.
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szerokość 
stała

szerokość 
stała

szerokość 
stała

szerokość 
stała

szerokość 
zmienna

szerokość 
zmienna

67 cm

242 cm

 korpus szafy szerokość od 150 do 170 cm

od 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm 250 cm do 260 cm

 korpus szafy szerokość 180 cm

 korpus szafy szerokość od 190 do 230 cm
 korpus szafy szerokość od 240 do 260 cm

szerokość 
zmienna

szerokość 
stała

szerokość 
stała

szerokość 
zmienna

Wybierz rozmiar korpusu
W ramach korpusu można wybrać z czterech dostępnych rozmiarów.

3 WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

KORPUS

6 WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

FRONTY

biały

biały

dąb san remo jasny dąb sonoma

Wybierz kolor korpusu
W ramach korpusu można dowolnie zestawiać kolory boków 
i pozostałych elementów korpusu.

Wybierz kolory frontów
Możesz wybrać fronty w kolorze podstawowym biały albo łączyć kolor 
podstawowy z 6 dodatkowymi, dostępnymi na indywidualne zamówienie. 

dąb sonoma / lustro 
/ dąb sonoma

dąb sonoma / 
biały połysk / 
dąb sonoma

dąb san remo 
jasny / lustro / dąb 

san remo jasny

biały / lustro / 
biały

dąb sonoma

komplet 
3 szt. półek w opcji

kontenerek

Dobierz elementy 
dodatkowe

kosz na buty

organizer

kosz na bieliznę

wieszak na spodnie
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VICTORIA
W obrębie tej kolekcji znajdziesz szafy  
w aż czterech rozmiarach. Największa ma 
270 cm szerokości – starczy więc na całą 
garderobę. Kolory frontów  i rozmieszczenie 
wstawek wybierasz zgodnie z uznaniem oraz 
potrzebami wnętrza – np. wąski, poziomy 
pas przez środek frontów wydłuży optycznie 
ścianę, lustro powiększy pomieszczenie.

Dostępne korpusy i przykładowe konfiguracje

szer./gł./wys.
125/62/195 cm

125

szer./gł./wys.
215/62/210 cm

215

szer./gł./wys.
270/62/210 cm

270

szer./gł./wys.
170/62/195 cm

170
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3 WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

KORPUS

2 WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

WSTAWKI

5 WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

FRONTY

biały

biały białe szkło

lustro

biały

dąb san remo jasny

dąb san remo jasny

dąb sonoma

dąb sonoma

dąb sonoma

W przestronnej szafie

możesz chować 
też sprzęty 
domowe

Komplet 2 szt. półek 
w opcji

Wyposażenie wewnętrzne (dostępne w kolorach korpusu)

Na przykład odkurzacz czy deskę  
do prasowania, a także inne przed-
mioty duże gabarytowo, jak choćby 
walizki. Warto zawczasu zaplano-
wać, gdzie miałyby być odkładane, 
aby zostawić tam wystarczająco 
miejsca, np. rezygnując z kolejnych 
półek.
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zobacz
poradę

Blog.

WEKTRA
System Wektra to kilka pakownych modułów w różnych 
rozmiarach, z których bez trudu zbudujesz wygodną garde-
robę. Jeśli stanowi ona oddzielne pomieszczenie, możesz 
zrezygnować z drzwiczek i zastosować same korpusy. Jeżeli 
jednak zdecydujesz się na drzwi,  masz aż 6 opcji kolory-
stycznych do wyboru!

Stwórz swoją wersję 
kolorystyczną, 
korzystając 
z konfiguratora 
WEKTRA.

1. organizer na buty biały, 11,99    
2. kosz Tassel, kolor biało-czarny, wym: 32x30 cm, 29,99    
3. kosz Check, kolor czarny w białą kratę, wym: 36x26x16 cm, 32,99  
4. komplet 3 wieszaków drewnianych, kolor biały, 11,99 

1

4

2

3
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Wybierz korpus
W ramach korpusu można wybrać z czterech dostępnych rozmiarów.

korpus szafy SZF1D 
szer./gł./wys.
50/58/218,5 cm

korpus szafy SZF2DB
szer./gł./wys.
100/58/218,5 cm  

korpus szafy SZF2DA
szer./gł./wys.
100/58/218,5 cm  

korpus szafy SZFN1D
szer./gł./wys.
93/93/218,5 cm  

50 100 100

STRONA 
WEWNĘTRZNA 

KORPUSU
3 WERSJE 

KOLORYSTYCZNE

KORPUS
biały

biały

biały 
dotyczy frontów 
w kolorze białym
 i białym połysku

płótno

płótnodąb sonoma

dąb sonoma

Wybierz kolor korpusu
W ramach korpusu można dowolnie zestawiać kolory boków 
i pozostałych elementów korpusu.

Wyposażenie wewnętrzne
(dostępne w kolorach korpusu)

dąb wenge

dąb wenge

szuflada SZU/100
Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafie SZF2DA

półka POL/100
Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafie SZF2DA

półka POL/50
Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafie SZF1D

STRONA 
WEWNĘTRZNA 

FRONTÓW

Wybierz kolory frontów
Możesz wybrać fronty z 6 dostępnych kolorów. 

6 WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

FRONTY
dąb monument biały połysk lustro

• frontu z lustrem nie można 
zastosować w szafie narożnej

• w szafie 2-drzwiowej istnieje 
możliwość zastosowania tylko 
jednego frontu z lustremfront gładki front ze wstawką 

gładką
front ze wstawką 
ryflowaną

front z lustrem
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wstawki 
gładkie

wstawki 
ryflowane

płótnoSTRONA 
WEWNĘTRZNA 

FRONTÓW

STRONA 
WEWNĘTRZNA 

FRONTÓW

Wybierz kolory wstawek
Możesz wybrać wstawki gładkie lub ryflowane. 

2 WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

WSTAWKI
GŁADKIE

3 WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

WSTAWKI
RYFLOWANE

dąb monument biały połysk

biały canadiandąb sonoma dąb wenge

Przykładowe konfiguracje

biały 
dotyczy frontów 
w kolorze białym
 i białym połysku

biały 
dotyczy frontów 
w kolorze białym
 i białym połysku

 118      118     



Wymiary mebli skrzyniowych, mebli tapicerowanych  oraz stołów, krzeseł i ław prezentowanych w katalogu podane są w cm 
w kolejności: szerokość / głębokość (długość) / wysokość.

LEGENDA / objaśnienie oznaczeń

szkło
hartowane

mebel
ażurowy

możliwość wyboru 
koloru i frontu 
szuflady

rozszerzenie 
o meble 
dziecięce

bezuchwytowe
otwieranie
frontów

stelaż 
na podnośnikach
gazowych

pojemnik 
na pościel

drewniane 
uchwyty

oświetlenie
halogenowe

elementy 
do indywidualnej 
konfiguracji

naciśnij,
aby otworzyć

materac i wkład 
do łóżka w opcji

powierzchnia 
lakierowana

drewno naturalne
i fornir

energooszczędne
oświetlenie LED 
w opcji

folia o podwyższonej
odporności 
na zarysowania

płynne i ciche 
domykanie szuflad

dodatkowe
półki w opcji

fronty 
w połysku

pojemne 
wnętrze

energooszczędne
oświetlenie LED 
w standardzie

laminat 
o podwyższonej
odporności 
na zarysowania

równomierne i ciche 
domykanie frontów

szuflada 
na pościel

markowe 
zawiasy

nogi
z drewna
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Black Red White S.A.
23-400 Biłgoraj 

ul. Krzeszowska 63

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszystkie dane zawarte w katalogu  
są aktualne w miesiącu oddania katalogu do druku (07/2019). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku 
zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie internetowej brw.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi  
(uwzględniają wykończenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory reprodukowane w katalogu mogą 
się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia wnętrz. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje  
nie są wliczone w cenę mebli. Większość mebli prezentowanych w katalogu jest sprzedawana w paczkach do samodzielnego montażu.  
Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Podane w katalogu 
ceny są maksymalnymi cenami detalicznymi sugerowanymi w miesiącu oddania katalogu do druku (lipiec 2019). Poszczególne towary 
mogą zostać wycofane z oferty w przypadku braku ich dostępności u producenta. Asortyment dostępny w poszczególnych punktach  
sprzedaży może być różny.

 
Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym.  
W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

Kupuj online na brw.pl

Dział Obsługi Klienta
T: +48 84 68 50 202 

E-mail: bok@brwsa.pl

z konsultantem
CHAT ONLINE

PROMOCJE
Aktualne

24 h/7 dni w tygodniu.

FACEBOOK  
INSTAGRAM
PINTEREST

Social media

z poradami  
i inspiracjami

BLOG
MEBLE, DODATKI 
I AKCESORIA

Szeroki asortyment

FILMY
PRODUKTOWE

odbiór w salonie
DARMOWY 

KONFIGURATORY 
MEBLI

DOŁĄCZ DO NAS:

SHOP  
THE LOOK

Dostawa do domu lub 


