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meble do pokoju

Firma GAŁA MEBLE została założona w 1980 roku

w Twardogórze. Nazwana własnym nazwiskiem założycieli zobowiązuje
do gwarancji wysokiej jakości produkowanych mebli. Oznacza to
nowoczesne projekty, staranne wykonanie oraz perfekcyjnie dobrane
materiały i detale.
W oparciu o najlepsze tradycje, mała firma zatrudniająca kilka osób
została przekształcona w fabrykę z nowoczesnym parkiem maszyn, co
pozwoliło na uplasowanie jej w czołówce polskich producentów mebli.
GAŁA MEBLE to firma posiadająca dziś silną pozycję na rynku krajowym i zagranicznym. Z roku na rok rośnie
ranga naszej marki wraz z poszerzeniem asortymentu produkcji oraz sieci placówek handlowych
i kanałów dystrybucyjnych. Dynamika branży meblowej i nieustannie zmieniające się trendy inspirują nas
do wdrażania nowych projektów mebli, aby sprostać oczekiwaniom naszych Kontrahentów
i Użytkowników. 35 lat działalności firmy GAŁA MEBLE to powód do dumy oraz zachęta
do dalszego rozwoju i doskonalenia przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych wartości.

wartości.

Dziękujemy za zaufanie

gm
meble do pokoju

meble do sypialni

4-23 meblościanki

32-33 szafy

kolekcja 2015

24-29 meble młodzieżowe

30-31

34-35 meble kuchenne

36-39

orient
orient

klimatycznie i nastrojowo

S3D
wys./szer./gł.
201x128,5x54
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S2D
wys./szer./gł.
201x88,4x54

S1D
wys./szer./gł.
201x48,4x44

W1D
wys./szer./gł.
201x48,4x44

W2D
wys./szer./gł.
201x88,4x44

W2DS
wys./szer./gł.
201x88,4x44

W1DS
wys./szer./gł.
201x48,4x44

Najnowsza kolekcja mebli ORIENT charakteryzuje się ryflowanym
frontem i ciepłą kolorystyką DĘBU STIRLING. Szlachetna struktura
drewna oraz ciekawe wzornictwo brył jest gwarancją na stworzenie
wnętrza przytulnego, niepowtarzalnego oraz bardzo komfortowego.
System mebli sprawdzi się doskonale zarówno w salonie, jadalni, jak
i w garderobie czy gabinecie. Wyjątkowość każdej bryły może być
również pojedynczym elementem dekoracyjnym.

DĄB stirling

K3D
wys./szer./gł.
98x128,4x44

K3DS
wys./szer./gł.
82x128,4x44

K4D
wys./szer./gł.
82x168,5x44

K2D
wys./szer./gł.
82x168,5x44

ST
wys./szer./gł.
54x93x93

meble do pokoju

5

enzo
enzo

elegancja, która przyciąga uwagę

S2D
wys./szer./gł.
200x88x56
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S1D
wys./szer./gł.
200x50x47

W2D
wys./szer./gł.
200x88x56

W1D
wys./szer./gł.
200x50x47

C2
wys./szer./gł.
60x123x7

C1
wys./szer./gł.
40x88x7

K3DS
wys./szer./gł.
78x123x47

K1D
wys./szer./gł.
78x88x47

Bardzo elegancki, nowoczesny i jednocześnie klasyczny
system mebli ENZO został zaprojektowany z myślą o osobach,
które pragną się otaczać przedmiotami pięknymi i prostymi
jednocześnie. Dekoracyjna listwa na obrzeżach każdej z brył
oraz smukłe, metaliczne nóżki powodują lekkość wszystkich
elementów.

ORZECH COLUMBIA

K1W
wys./szer./gł.
78x123x47

W2
wys./szer./gł.
38x123x22

W1
wys./szer./gł.
38x88x22

K3S
wys./szer./gł.
58x123x47

K2D
wys./szer./gł.
58x123x47

K3D
wys./szer./gł.
58x123x47

ST
wys./szer./gł.
48x100x100

meble do pokoju
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royal
royal

angielski styl w Twoim domu

W2D
wys./szer./gł.
187x127x39
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S2D
wys./szer./gł.
187x87x49

WS
wys./szer./gł.
187x87x39

W4D
wys./szer./gł.
187x87x39

RW
wys./szer./gł.
187x68x39

S1D
wys./szer./gł.
187x57x39

W1D
wys./szer./gł.
187x57x39

R2S
wys./szer./gł.
120x57x39

KS5
wys./szer./gł.
98x57x46

Angielski styl w Twoim domu? Tak. Kolekcja mebli systemowych ROYAL
została stworzona z myślą o wykreowaniu ciepłego, przytulnego i przede
wszystkim stylowego wnętrza.
Zobacz również sypialnię na str. 32

SOSNA nORDYCkA / DĄB DZIKI

ls
wys./szer./gł.
80x120x7

K2D
wys./szer./gł.
98x127x46

K1S
wys./szer./gł.
98x127x46

RN
wys./szer./gł.
75x127x46

RS
wys./szer./gł.
75x127x46

LN
wys./szer./gł.
50x90x60

LN2
wys./szer./gł.
50x125x65

ST
wys./szer./gł.
82x160x90
(rozsunięcie do szer. 203 cm)

krz 6
wys./szer./gł.
100x40x43

meble do pokoju
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nevada
nevada

jak podróż dookoła świata

S2D
wys./szer./gł.
186x100x55
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W2D
wys./szer./gł.
186x100x44

W1D
wys./szer./gł.
186x70x44

WSS
wys./szer./gł.
186x115x44

K2S
wys./szer./gł.
145x160x44

RTV
wys./szer./gł.
60x160x55

nevada to kolekcja niezwykłych mebli pokojowych,
zainspirowana podróżami po całym świecie, przez różne
kontynenty, od wschodu do zachodu. Wyszukane, masywne
formy, imponująca kolorystyka, mosiężne uchwyty oraz pełna
funkcjonalność to cechy, które podkreślają wyrafinowany
charakter mebli.

DĄB LEFKAS ciemny

K2D
wys./szer./gł.
85x164x44

b1
wys./szer./gł.
80x167x62

LN
wys./szer./gł.
50x120x60

ST
wys./szer./gł.
77x160x90

LW
wys./szer./gł.
45x160x40

meble do pokoju
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montan
montana

innowacyjna forma bez uchwytów

opcja

S2D
wys./szer./gł.
197x90x53
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S1D
wys./szer./gł.
197x50x43

W2D
wys./szer./gł.
197x90x43

opcja

W1D
wys./szer./gł.
197x50x43

W1S
wys./szer./gł.
173x110x43

Fronty bez uchwytów nabierają coraz większego znaczenia
w nowoczesnym wzornictwie mebli, dlatego też stworzyliśmy kolekcję
mebli systemowych o prostej i eleganckiej formie. Pojemna szafa
i wygodne szuflady staną się mocnym punktem całej aranżacji.
Wykonane z płyty wiórowej, laminowanej z widoczną strukturą drewna.

na

DĄB LEFKAS ciemny

opcja

K2D
wys./szer./gł.
80x140x43

K2DP
wys./szer./gł.
80x140x43

K3S
wys./szer./gł.
80x90x43

K2S
wys./szer./gł.
80x90x43

meble do pokoju
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montan
montana

innowacyjna forma bez uchwytów

W1
wys./szer./gł.
32x130x25

K3D
wys./szer./gł.
80x130x43
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K4D
wys./szer./gł.
48x170x43

RTV
wys./szer./gł.
53x130x53

ST
wys./szer./gł.
53x120x60

W systemie MONTANA dodaliśmy również bryły, które pozwolą stworzyć
wnętrze jadalniane, takie jak stół, krzesła czy przeszklone witryny.
Zobacz również sypialnię na str. 32

na

DĄB truflowy

P1
wys./szer./gł.
20x130x19

B1
wys./szer./gł.
75x120x53

STW
wys./szer./gł.
82x160x90
(rozsunięcie do szer. 203 cm)

krz 5
wys./szer./gł.
96,5x43x40

LS
wys./szer./gł.
84,5x123x7

meble do pokoju
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cleo
cleo

gustowne wnętrze z klasycznym akcentem

opcja

cleo S1D
wys./szer./gł.
200,5x60x51,5
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cleo S2D
wys./szer./gł.
200,5x100x51,5

cleo W2D
wys./szer./gł.
200,5x100x42,5

dąb sonoma

opcja

cleo W1D
wys./szer./gł.
200,5x60x42,5

cleo ln
wys./szer./gł.
51x83x70

CLEO ST
wys./szer./gł.
82x160x90
(rozsunięcie do szer. 203 cm)

KRZ 2
wys./szer./gł.
100x42x41

Nowoczesny system modułowy teraz wzbogacony o nowe wybarwienie dąb
sonoma. Wykonany z płyty wiórowej, wykończony ozdobną półokrągłą
listwą. Doskonałym uzupełnieniem systemu jest rozkładany stół oraz krzesła,
które pozwolą na stworzenie części jadalnianej.
Zobacz również sypialnię na str. 33

kasztan venge

Cleo C1
wys./szer./gł.
84,5x123x7
cleo ws
wys./szer./gł.
40 x140x29,5

opcja

cleo kbs
wys./szer./gł.
125,5x150x42,5

cleo k4s
wys./szer./gł.
87,5x100x42,5

cleo k2d
wys./szer./gł.
87,5x140x42,5

cleo k4d
wys./szer./gł.
87,5x170x42,5

cleo rtv
wys./szer./gł.
50x140x42,5

meble do pokoju
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kora
kora

klasyczna elegancja tkwi w detalu

KORA KK2
wys./szer./gł.
97x88x46
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KORA KK1
wys./szer./gł.
97x88x46

KORA KKN 1
wys./szer./gł.
97x75x75

KORA KK3
wys./szer./gł.
97x128x46

KORA KK4
wys./szer./gł.
97x168x46

dąb antyczny

KORA KB
wys./szer./gł.
75x149x61

Stylowe meble systemowe w trzech wariantach kolorystycznych:
samoa king, dąb antyczny oraz DĄB CANYON. Idealna
propozycja dla osób, które cenią klasyczną elegancję. Pasują zarówno
do aranżacji salonu, gabinetu oraz jadalni.

samoa king

KORA KRTN
wys./szer./gł.
77x92x61

KORA KRT
wys./szer./gł.
77x108x56

KORA KNN1
wys./szer./gł.
97x75x75

KORA KN4
wys./szer./gł.
97x128x40

KORA KN5
wys./szer./gł.
97 x168x40

KORA KC2
wys./szer./gł.
84x126x6

meble do pokoju
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kora
kora

klasyczna elegancja tkwi w detalu

KORA KK7
wys./szer./gł.
136x158x46
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KORA KK6 / KK6P*
wys./szer./gł.
117x158x46
* pełne drzwi

kora ława kl
wys./szer./gł.
53x80x120

kora ława kl2
wys./szer./gł.
53x65x125

dąb canyon

kora ST
wys./szer./gł.
82x160x90
(rozsunięcie do szer. 203 cm)

krz 1
wys./szer./gł.
100x42x41

Doskonałym uzupełnieniem systemu jest rozkładany stół oraz
krzesła, które pozwolą na stworzenie części jadalnianej.
Zobacz również sypialnię na str. 33

samoa king

KORA KRW1
wys./szer./gł.
193x58x40

KORA KRD1
wys./szer./gł.
193x58x40

KORA KR1
wys./szer./gł.
193x68x40

KORA KRW2
wys./szer./gł.
193x88x40

KORA KS1
wys./szer./gł.
193x88x49

KORA KK5
wys./szer./gł.
136x88x39

meble do pokoju
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alano
alano

modne i praktyczne przechowywanie

dąb lefkas ciemny

R5
wys./szer./gł.
194x193x40
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R4
wys./szer./gł.
194x193x40

R3
wys./szer./gł.
194x149x40

R2
wys./szer./gł.
156x151x40

lakier biały / dąb sonoma

grand
grand

grand 160
wys./szer./gł.
96x160x43

Wielofunkcyjne
i nowatorskie komody
grand, to propozycja
na zaaranżowanie małej
przestrzeni lub podkreślenie
charakteru dużej
powierzchni. Wykonane
z płyty wiórowej
laminowanej, z widoczną
strukturą drewna, która
wydobywa piękno dębu
sonoma i truflowego.
Podkreśleniem bryły
i jednocześnie dopełnieniem
jest lakier na frontach
o wysokim połysku.
Możliwość zamiany kolorów
frontów pomiędzy typami
komód.

lakier grey / dąb truflowy

grand 190
wys./szer./gł.
96x190x43

meble do pokoju
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AMBER

Nowoczesna meblościanka
AMBER skierowana
do osób lubiących połączenie
dobrego wzornictwa
z funkcjonalnością.
Kolorystyka orzech
columbia w zestawieniu
z ciepłym beżem na frontach
MDF, na wysoki połysk
sprawia, że każde mieszkanie
będzie wyjątkowe.
W połączeniu z szafą, jako
opcja dodatkowa, mamy
idealny komplet.
orzech columbia
wys./szer./gł.
199x299x41,5
SZAFA
199x99x56,5

TRAVIS
Coś nowego
dla koneserów
niestandardowych
rozwiązań. Po raz
pierwszy meblościanka
bezuchwytowa,
praktyczna i pojemna,
a przy tym ciesząca oko
każdego dnia.
DĄB rockpile
wys./szer./gł.
195,5x315x56
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LIMA

Klasyczna meblościanka, ale w nowoczesnej
formie. Idealnie sprawdzi się w małych,
jak i w większych mieszkaniach i domach.
Szafa, która jest w dodatkowej opcji
mebla sprawi, że wnętrze będzie w pełni
funkcjonalne.

dąb stirling
wys./szer./gł.
200x264x40

SZAFA
200x85x55

magma
Nowoczesny i funkcjonalny
zestaw brył MAgma tworzy
meblościankę, która podkreśli
charakter i styl właściciela.
Kolorystyka jasnego dębu
sonoma w połączeniu
z kontrastującym brązem
i uchwytami nadaje lekkości
i przyciąga uwagę widza.

DĄB sonoma
wys./szer./gł.
202x265x65

enter
wys./szer./gł.
202x290x60

DĄB truflowy

meblościanki
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ibiza
wys./szer./gł.
202x290x60

samoa king / havana

birma

Klasyczna meblościanka
Birma przyciąga uwagę
swoją kompozycją elementów
oraz kolorystyką. Kasztan
venge w zestawieniu
z hawaną nadają
egzotycznego i bardzo
wyszukanego charakteru.

wys./szer./gł.
202x265x65

havana / kasztan venge

lotos
wys./szer./gł.
201x290x52

figaro natural / kasztan venge
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wys./szer./gł.
200x280x49

jawa
wys./szer./gł.
215x260x53

samoa king / havana

olcha

Meblościanka OSKAR S występuje
również w kolorze ORZECH
wys./szer./gł.
224x370x49

oskar s
oskar s

majorka
wys./szer./gł.
201x290x52

havana / kasztan venge

meblościanki
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haron
wys./szer./gł.
210x376x49

orzech

KRZESŁA, KOMODY, ŁAWY, STOLIKI
W ofercie krzeseł
tapicerowanych
są cztery modele, które
można dopasować
kształtem, kolorem
drewna i tkaniny do mebli
systemowych lub
meblościanki.
Zobacz kolorystykę
tapicerki na str. 40

KOMODA 1
wys./szer./gł.
86x83x45
olcha, orzech

KOMODA Ibiza
wys./szer./gł.
83x120x45
samoa king / havana

krz 2
SONOMA
kolor tapicerki:
ORZECH, CAPPUCCINO

krz 5
DĄB TRUFLOWY
kolor tapicerki:
POPIELaty

DĄB ANTYCZNY
kolor tapicerki:
BRĄZ, BEŻOWY

KASZTAN VENGE
kolor tapicerki:
CAPPUCCINO, BRĄZ

DĄB LEFKAS
kolor tapicerki:
ORZECH

krz 6
SOSNA NORDYCKA
kolor tapicerki:
ORZECH, BEŻOWY

DĄB canyon
kolor tapicerki:
PIASKOWY, ORZECH

krz 1
wys./szer./gł.
100x42x41

KOMODA 2
wys./szer./gł.
86x83x45
orzech, olcha

KOMODA Lotos
wys./szer./gł.
81x80x45
kasztan venge
/ figaro natural
Ława AGA
wys./szer./gł.
50x65x65
samoa king, olcha,
kasztan venge,
dąb sonoma,
dąb lefkas ciemny.
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krz 1
samoa kinG
kolor tapicerki:
BRĄZ, BEŻOWY

krz 2
wys./szer./gł.
100x42x41

KOMODA 3
wys./szer./gł.
86x123x45
olcha, orzech

KOMODA 4
wys./szer./gł.
86x83x45
orzech, olcha

ŁAWA OLIWIA
wys./szer./gł.
63x120x60
olcha, orzech

krz 6
wys./szer./gł.
100x43x40

krz 5
wys./szer./gł.
96,5x43x40

STOLIK RTV 1
wys./szer./gł.
65x90x50
olcha, orzech

STOLIK IGA
wys./szer./gł.
63x60x60
olcha, orzech

Ława ADA
wys./szer./gł.
50x120x65
samoa king, olcha,
kasztan venge, dąb sonoma,
dąb lefkas ciemny.

STOLIK AS
wys./szer./gł.
63x68x68
orzech, olcha

komoda majorka
wys./szer./gł.
80x120x38
havana / KASZTAN VENGE

selena
selena

system komód i szaf

olcha

sElEna s1
wys./szer./gł.
210x90x90

sElEna s4
wys./szer./gł.
210x178x59

sElEna s2
wys./szer./gł.
210x89x59

sElEna s13
wys./szer./gł.
210x46x59

sElEna s3
wys./szer./gł.
210x135x59

sElEna s12
wys./szer./gł.
210x89x59

sElEna s9
wys./szer./gł.
86x135x39

sElEna s16
wys./szer./gł.
210x70x39

sElEna s8
wys./szer./gł.
86x135x39

sElEna s5
wys./szer./gł.
86x89x39

sElEna s6
wys./szer./gł.
86x91x39

sElEna s10
wys./szer./gł.
105x135x39

sElEna s7
wys./szer./gł.
86x89x39

sElEna s15
wys./szer./gł.
105x89x39
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Z myślą o najmłodszych Klientach i użytkownikach naszych mebli, stworzyliśmy kolekcję MATI.
System brył zaprojektowany na bazie formy bezuchwytowej, w kolorystyce DĘBU ROCKPILE z elementami
soczystej zieleni. Do wyboru pojemna szafa, bieliźniarka, regały i funkcjonalne komody oraz ergonomiczne
biurko do nauki i zabawy. Do kompletu jest również łóżko z wysuwanymi szufladami na pościel, zabawki
i inne skarby naszej pociechy.

mATI
mATI

radość zabawy i nauki

dąb rockpile

W1
wys./szer./gł.
33,2x120x22

S2D
wys./szer./gł.
197x89,5x52,5
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S1D
wys./szer./gł.
197x49,5x44

R2S
wys./szer./gł.
197x49,5x44

R1S
wys./szer./gł.
197x49,5x44

K2S
wys./szer./gł.
75x141,5x44

K1D
wys./szer./gł.
75x115x44

B1
wys./szer./gł.
75x120x60

L1
wys./szer./gł.
70x90x200

Meblościanka
z kolorowymi
szufladami do wyboru
oraz dekoracyjnymi
uchwytami sprawi,
że pokój dziecka będzie
idealnym miejscem
do nauki i zabawy.
akacja

kamil

pomarańczowy

zielony

wys./szer./gł.
191x280x65

kamil

filip
filip

olcha / klon

wys./szer./gł.
200x280x58

meble młodzieżowe
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royal

sosna nordycka / dąb dziki

L1
wys./szer./gł.
74x171x212

S3D
wys./szer./gł.
197x157x60

SN
wys./szer./gł.
50x57x40

Występuje również
w wybarwieniu
dąb truflowy

montana

dąb lefkas ciemny
L1
wys./szer./gł.
100x164,5x200
L2
wys./szer./gł.
100x184,5x200
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S3D
wys./szer./gł.
197x166x53

KS3
wys./szer./gł.
103x50x46

SN
wys./szer./gł.
40x50x46

cleo
Występuje również
w wybarwieniu
kasztan venge

dąb sonoma

Cleo LST
wys./szer./gł.
115x178x213

Cleo S3D
wys./szer./gł.
201x143x52

Cleo S4D
wys./szer./gł.
201x187x52

Cleo SN
wys./szer./gł.
52x50x47

Cleo P1
wys./szer./gł.
20x120x20

kora
Występuje również
w wybarwieniach
dąb antyczny
dąb canyon

samoa king

KORA KLS
wys./szer./gł.
68x171x212
KORA KLS2
wys./szer./gł.
68x191x212

KORA KS2
wys./szer./gł.
193x158x62

KORA KS3
wys./szer./gł.
210x208x62

KORA KSN
wys./szer./gł.
68x58x40

meble do sypialni
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Szafa Sino
w nowym
wybarwieniu
DĄB ROCKPILE,
z dekorem lustra
na frontach.
Na zdjęciu przykład
modelu na 203 cm.

dąb rockpile

sino
sino
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dąb lefkas ciemny

wariantY
kolorystycznE:
Front i korpus KASZTAN
VENGE
Front DĄB SONOMA,
korpus KASZTAN VENGE
Front i korpus DĄB LEFKAS
CIEMNY
Szafy sino wykonane są
z płyty wiórowej laminowanej,
obrzeża abs z widoczną
strukturą drewna.
Zastosowano w nich również
oświetlenie halogenowe.
Szafy przesuwne
dostępne w trzech
szerokościach:
dąb sonoma

sino 260
wys./szer./gł.
212x260x74

sino 203
wys./szer./gł.
212x203x74

sino 146
wys./szer./gł.
212x146x74

kasztan venge

szafy
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alma

To kuchnia
zaprojektowana dla
osób ceniących dobre
wzornictwo i pełną
funkcjonalność.
Fronty z ryflowanymi
wstawkami, podkreślone
blatem DĄB LANCELOT
o wyrazistej strukturze
drewna oraz kolorystyka
GREY to elementy
rozpoznawcze dla
wymarzonej kuchni.

grey / dąb dziki

royal
Każdy kto pokochał
stylowy system mebli
ROYAL, będzie
zachwycony nową
propozycją kuchni
w tym samym klimacie.
Jej idealnym
uzupełnieniem będą
już dostępne meble
jadalniane.

sosna nordycka / dąb dziki
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san
marino
To wyjątkowa propozycja
na kuchnię w stylu vintage.
Kremowe fronty szafek
i szuflad z MDF oraz
przeszklone powierzchnie,
wypełnione ciepłym
światłem, wprowadzają
nastrój rodzinnej atmosfery.
Dekoracyjne uchwyty oraz
blat ze strukturą drewna
sprawiają, że każdy ma chęć
w niej przebywać.
do zamówienia
należy dodać
blendy maskujące
boki

luna

Kuchnia Luna to idealna
propozycja dla osób
ceniących nowoczesny styl
w dobrej cenie.
Połączenie frontu
lakierowanego ECRU
z dębem sonoma
powoduje, że kuchnia staje
się modnym elementem
w naszym mieszkaniu.

ecru / dąb sonoma

meble kuchenne
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livia

Kuchnia Livia skierowana
jest do osób odważnych,
lubiących nowoczesny
i jednocześnie praktyczny
styl życia. Proponowana
kolorystyka to zieleń lub
ecru. Uzupełnieniem
i podkreśleniem charakteru
glamour jest blat - grafit
antracyt.
Zobacz dostępną
kolorystykę blatów
na str. 40.

italia
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wanilia / orzech milano
lub front wanilia, korpus olcha

toskania

olcha

sycylia

bazylia

orzech milano
lub olcha

dzika grusza / orzech
zestaw kuchenny na szer. 260 cm

2,20 m zestaw 1

2,40 m zestaw 2

G60K

G60K

G40

G80C

G40

G40

G80C

G60

D40S1

D80Z

D40

D40S1

D80Z

D60

2,80 m zestaw 4

2,60 m zestaw 3

G60K

G60K

sofia

G60
G80 / G80C
(wersja z ociekaczem) wys./szer./gł.
72x60x32
wys./szer./gł.
72x80x32

G80KS
wys./szer./gł.
36x80x32

D40
wys./szer./gł.
85x40x60

D60Z
wys./szer./gł.
82x60x47

G80K
wys./szer./gł.
36x80x32

D40S4
wys./szer./gł.
85x40x60

D80Z
wys./szer./gł.
82x80x47

sosna laredo / orzech milano

G40

G80C

G80

G60

G80C

D40S1

D80Z

D80

D60

D80Z

G40

D40S4 D40SP

zestawy kuchenne na szer. 220 cm, 240 cm, 260 cm, 280 cm

G40
wys./szer./gł.
72x40x32

G30
wys./szer./gł.
72x30x32

G60KSN
wys./szer./gł.
36x60x32

G60N
wys./szer./gł.
72x60x60

G60KN
wys./szer./gł.
36x60x32

D40S1
wys./szer./gł.
85x40x60

D30
wys./szer./gł.
85x30x60

D80S3S*
wys./szer./gł.
85x80x60
(nie występuje w kuchni Sycylia)

D90N
wys./szer./gł.
85x90x90

G25PZ
wys./szer./gł.
72x25x30

G60K
wys./szer./gł.
40x60x32

D20P
wys./szer./gł.
85x20x60

D60S3
wys./szer./gł.
85x60x60

G80S
wys./szer./gł.
72x80x32

G60S
wys./szer./gł.
72x60x32

G40S
wys./szer./gł.
72x40x32

G30S
wys./szer./gł.
72x30x32

W20o
G30W
wys./szer./gł. wys./szer./gł.
72x20x30
72x30x32

G50K
wys./szer./gł.
40x50x32

D80
wys./szer./gł.
85x80x60

D60ZK
wys./szer./gł.
85x60x60

D60
wys./szer./gł.
85x60x60

D25PZ
wys./szer./gł.
85x25x60

D80S1
wys./szer./gł.
85x80x60

D60S1
wys./szer./gł.
85x60x60

(występuje tylko w kuchni Luna)

(występuje tylko w kuchni Luna)

D80S3
wys./szer./gł.
85x80x60
(występuje tylko w kuchni:
San Marino, Luna, Livia)

FRONT ZMYWARKI
wys./szer./gł.
71,3x59,6
71,3x44,6

D20W
wys./szer./gł.
85x20x60

FRONT ZMYWARKI
wys./szer./gł.
57x59,6
57x44,6

*nie występuje w kuchni: Luna i Livia

W40S*
wys./szer./gł.
127x40x32

K120*
wys./szer./gł.
126x120x32
(występuje tylko w kuchni:
Royal, Alma)

D60ZL
wys./szer./gł.
212x60x58

D40SP
wys./szer./gł.
212x40x58

D60P
wys./szer./gł.
212x60x58

D60R
wys./szer./gł.
212x60x58

wymiary szafek dolnych podane z blatami (z wyjątkiem szafki: D60Z, D80Z)

(występuje tylko w kuchni:
San Marino, Luna, Livia,
Royal, Alma)

(występuje tylko w kuchni:
San Marino, Luna, Livia,
Royal, Alma)

Zobacz również dostępną kolorystykę blatów na str. 40.

meble kuchenne
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kolorystyka frontów
kolorystyka blatów

dąb stirling

DĄB rockpile

orzech columbia

grey

sosna nordycka

DĄB CANYON

DĄB DZIKI

DĄB LEFKAS CIEMNY

DĄB truflowy

DĄB sonoma

DĄB antyczny

kasztan venge

DĄB rockpile

dĄb lancelot

biały

trawertyn

grafit antracyt

dąb nebraska

piaskowiec

chippiasek

beżowy

cappuccino

orzech

kolorystyka tapicerki

casanora

piaskowy

brąz

popielaty

Producent mebli gała meble zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Prezentacja folderu nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Meble prezentowane w katalogu
sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Warunkiem właściwego montażu
mebli jest postępowanie zgodnie z dołączoną instrukcją. Kolory mebli prezentowanych
na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu. Wymiary mebli mogą ulec zmianie.

Siedziba główna
Gała Meble sp. z o.o.
ul. Oleśnicka 1, 56-416 Twardogóra,
tel. +48 (71) 315 77 52,
fax +48 (71) 315 07 35,
e-mail: biuro@galameble.pl

Uwaga! Nasz katalog nie stanowi oferty w ujęciu prawnym i przedstawia wyłącznie informację o naszych produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Z uwagi na ograniczenia techniczne druku, prezentowane na fotografiach kolory, mogą różnić się od oryginalnych.

