
2015





acari  72

alto  74

aSPEN  68

bravo 42

coMbo 26

DaKar  32

DavoS  64

Ego  18

EurEKa  79

HorN  60

jiM 77

laruS  76

lifE 2

MaxiMuS  38

MoorE  50

Nobila  78

PrESto  54

ricH 77

rocK  48

WESt  12

Spis treści



Dzięki niebanalnym kształtom, możliwościom zmiany położenia zagłówka 
oraz opcjonalnie siedziska, to idealne meble, na których można odpocząć 
i zrelaksować się po dniu pełnym wrażeń.

Połączenie piękna i funkcjonalności
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Dzięki niebanalnym kształtom, możliwościom zmiany położenia zagłówka 
oraz opcjonalnie siedziska, to idealne meble, na których można odpocząć 
i zrelaksować się po dniu pełnym wrażeń.

LIFE

3

kolekcja

modułowa



SEGM.3RF L 1130F CR2 + SEGM.H1N 7010 CR2 + SEGM.2R P 1220R CR2
313x258/98/87-101

4

wyjątkowy

komfort



PUF.BF 60X60 8160FOT.BF 2010 CR2

LIFE
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LIFE

SOF.2RF 2020F CR2

6

wyjątkowy

komfort

wysuwane

siedziska



SOF.3R 2030R CR2 pow.spania 138X195
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SEGM. 2R L 1120R + SEGM.  H2NB 7030B CR2 + SEGM.2P P 1220P
256x256/98/87-101

pow.spania 138X195
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fotel JIM
FOT.BF CR
70/84/88

9

ruchome 

zagłówki

LIFE
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1

fotel
FOT. BF 2010
96/98/87-101

Wprowadź LIFE w swoje życie

Stwórz własną kompozycję lub wykorzystaj gotowe, niezależne bryły. Budując mebel zawsze zaczynaj 
od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni 
do zagospodarowania oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do zaprojektowanego 
zestawu dobierz odpowiednie obicie: tkaninę lub skórę.

dopasuj odpowiednie moduły

Uzupełnieniem Twojej kompozycji mogą być 

SEGM. H2W B 7040 B
98/98/75

SEGM. H2N B 7030 B CR2
98/98/75

SEGM. H2N C 7030 C CR2
98/98/75 SEGM. H2W C 7040 C

98/98/75

Dostosuj charakter mebla do swoich wnętrz, wybierając odpowiednie detale.

Lakierowana półka w dwóch kolorach do wyboru: białym lub czarnym

wybierz detale i elementy dodatkowe

Metalowe nogi
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fotel
FOT. BF 2010
96/98/87-101

sofa 2
SOF. 2BF 2020
176/98/87-101

sofa 2 z pojemnikiem
SOF. 2P 2020P
176/98/87-101

sofa z wysuwanymi 
siedziskami

SOF. 2RF 2020F
176/98/87-101

sofa 3 z funkcją 
spania

SOF. 3R 2030R
231/98/87-101

pow. spania 138x195

sofa 3 
z wysuwanymi 

siedziskami
SOF. 3RF 2030F
231/98/87-101

sofa 3
SOF. 3BF 2030
231/98/87-101

38 elementów
elementy wolnostojące

elementy modułowe

elementy dodatkowe

el. z jednym bokiem (prawy) 
i wysuwanym siedziskiem

SEGM. 1RF P 1210F
78/98/87-101

sofa 2 z jednym 
bokiem (lewy)

SEGM. 2BF L 1120
158/98/87-101

el. z jednym bokiem 
(lewy)

SEGM. 1BF L 1110
78/98/87-101

el. z jednym bokiem 
(prawy)

SEGM. 1BF P 1210
78/98/87-101

el. z jednym bokiem (lewy) 
i wysuwanym siedziskiem

SEGM. 1RF L 1110F
78/98/87-101

el. narożny z lakierowaną 
białą półką

SEGM. H2W B 7040 B
98/98/75

element narozny z nogą CR2 
oraz lakierowaną białą półką

SEGM. H2N B 7030 B CR2
98/98/75

element narożny z nogą CR2 
oraz lakierowaną czarną półką

SEGM. H2N C 7030 C CR2
98/98/75

el. narożny z lakierowaną 
czarną półką

SEGM. H2W C 7040 C
98/98/75

sofa 2 z jednym bokiem 
(prawy) i wysuwanymi 

siedziskami
SEGM. 2RF P 1220F

158/98/87-101

sofa 2 z jednym 
bokiem  
(prawy)

SEGM. 2BF P 1220
158/98/87-101

sofa 2 z jednym bokiem  
(lewy) i wysuwanymi 

siedziskami
SEGM. 2RF L 1120F

158/98/87-101

sofa 2 z jednym bokiem  
(prawy) i funkcją spania *

SEGM. 2R P 1220R
158/98/87-101

pow. spania 138x195

sofa 2 z jednym bokiem  
(lewy) i funkcją spania *

SEGM. 2R L 1120R
158/98/87-101

pow. spania 138x195

otomana z prawym 
bokiem i pojemnikiem

SEGM. 1OT P 5210 
180/88/87-101

otomana z lewym 
bokiem i pojemnikiem

SEGM. 1OT L 5110
180/88/87-101

sofa 3 z jednym bokiem (prawy) 
i wysuwanymi siedziskami

SEGM. 3RF P 1230F 
213/98/87-101

element narożny 
z nogą CR2

SEGM. H1N 7010 CR2
100/100/87

element narożny
SEGM. H1W 7020

100/100/87

sofa 2 bez boków 
z funkcją spania*

SEGM. 2R BB 0020R
140/98/87-101

pow. spania 138x195

**
sofa 2 z jednym bokiem 

(lewy) i pojemnikiem
SEGM. 2P L 1120P

158/98/87-101

sofa 2 z jednym 
bokiem (prawy) 
i pojemnikiem

SEGM. 2P P 1220P
158/98/87-101

sofa 3 z jednym bokiem 
(prawy) i funkcją spania*

SEGM.3R P 1230R
wymiary: 213/98/87-101

pow.spania 138x195

sofa 3 z jednym 
bokiem (lewy)

SEGM. 3BF L 1130
213/98/87-101

sofa 3 z jednym bokiem 
(lewy) i funkcją spania*

SEGM.3R L 1130R
wymiary: 213/98/87-101

pow.spania 138x195

sofa 3 z jednym 
bokiem (prawy)

SEGM. 3BF P 1230
213/98/87-101

otomana z oparciem
(prawa) bez pojemnika 

SEGM. 2OT P 5220 
wymiary: 180/88/87-101

sofa 3 z jednym bokiem 
(lewy) i wysuwanymi 

siedziskami
SEGM. 3RF L 1130F

213/98/87-101

otomana z oparciem
(lewa) bez pojemnika

SEGM. 2OT L 5120
wymiary: 180/88/87-101

pufa bez pojemnika
PUF. BF 60X60 8160

65/65/47

poduszki ozdobne
H2 9010
45/32

LIFE

** SEGM.2R BB musi być obustronnie łączony z elementem narożnym lub dowolnymi typami otoman
* może być stosowany wyłącznie przy tworzeniu narożników
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Doskonale dopasowane kształty narożników i sof kolekcji WEST idealnie wypełnią 
pustą przestrzeń w mieszkaniu. Wszystkie detale mebla komponują się ze sobą, 
tworząc niespotykanie harmonijną bryłę.

W stronę wygody
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WEST

kolekcja 

modułowa



SOF.3RBOK.C BOK.A (NS) sofa
BOK.C + SOF.3R + BOK.A (NS) + ZAG.

253/94/88
pow.spania 152 x 202

Prawidłowa kolejność zapisu poszczególnych elementów na zamówieniu odzwierciedla układ mebla od lewej do prawej strony.
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Prawidłowa kolejność zapisu poszczególnych elementów na zamówieniu odzwierciedla układ mebla od lewej do prawej strony.

WEST
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1

narożnik
NAR.2BF/H/2R
237x237/94/88

pow. spania 200x140

narożnik
NAR.2BF/H/2R/1OT
237x325x162/94/88

pow. spania 250x140

narożnik
NAR.1OT/2R/H/2BF
162x325x237/94/88

pow. spania 250x140

narożnik
NAR.2OT/2R

194x233/94/88
pow. spania 200x140

narożnik
NAR.2R/2OT

233x194/94/88
pow. spania 200x140

narożnik
NAR.2R/H/2BF
237x237/94/88

pow. spania 200x140

fotel
FOT.BF

58/94/88

sofa
SOF.3R

202/94/88
pow. spania 202x152

narożnik
NAR.2R/1OT

230x162/94/88
pow. spania 200x140

narożnik
NAR.1OT/2R

162x230/94/88
pow. spania 200x140

Wybierz odpowiedni korpus
Budowa mebla rozpoczyna się od wyboru jednego z dziesięciu korpusów. Moduły narożnika i sofy zawierają 
pojemnik na pościel i funkcję spania.

16

wyjątkowy

komfort
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3
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Dobierz odpowiednie obicie i akcesoria
Do tak skomponowanego zestawu wystarczy wybrać tkaninę w jednym z wielu kolorów. Rekomendowane 
obicie to połączenie dwóch różnych tkanin. Praktycznym dodatkiem może być zagłówek oraz poduszki 
dekoracyjne.

PODUSZKA 
BLISS

ZAGŁÓWEK
ZAG. 

52/11/63

PODUSZKA UNO PODUSZKA R

narożnik
BOK.B + NAR.2BF/H/2R + BOK.B + ZAG. (x 4)

256x256/94/88
pow. spania 140x200

Dopasuj bok
W drugim kroku należy wybrać bok spośród 3 dostępnych. Bok A wykonany jest z płyty laminowanej, 
dostępny w 4 kolorach: noce sorrento (NS), noce verona (NV), antracyt (AT), dąb sonoma (DS)

BOK.A (NV)
25/94/58

BOK.A (DS)
25/94/58

BOK.A (AT)
25/94/58

BOK.A (NS)
25/94/58

BOK.B
19/94/60

BOK.C
26/94/60

WEST



Modułowa kolekcja EGO to zbiór 37 pojedynczych elementów pozwalający             
na wykreowanie wymarzonego zestawu wypoczynkowego według indywidualnych 
potrzeb, czy posiadanej do zagospodarowania przestrzeni.

Szyte na miarę

18

kolekcja 

modułowa



EGO
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SEGM.2BF L-1120 STS.H-8385H SEGM.2W BB-0020W SEGM.1P P-5210 wym.: 239x315x175/88/89
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EGO
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22

SEGM.2,5W L -1125W SEGM.2P P-5220 wym.: 259x196/88/89 ZAG.D-9020

wyjątkowy

komfort
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SEGM.2,5W L-1125W SEGM.2M P-4210 wym.: 272x170/88/89 ZAG.D-9020

EGO



2

4

3

1

24

Zbuduj swoje EGO…

stolik 
wolnostojący 

STS.-8385  
85/85/42

duża pufa 
z pojemnikiem 

PUF.P 90x90 -8190  
90/90/46

zagłówek mały 
ZAG.M- 9010 

50/15/19

Stwórz własną kompozycję lub wykorzystaj gotowe, niezależne bryły. Budując mebel zawsze zaczynaj 
od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni                                          
do zagospodarowania oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel.

dopasuj odpowiednie moduły

Do zaprojektowanego zestawu wybierz odpowiednie 
obicie: tkaninę lub skórę. Połącz dwie różne tkaniny 
(opcja rekomendowana) lub zaplanuj obicie jednolite. 
Specyficzny charakter skór i tkanin powlekanych możesz 
podkreślić kontrastowym przeszyciem, dobierając jeden 
z 11 dostępnych kolorów nici.

Uzupełnieniem Twojej kompozycji mogą być także: 
zagłówki w dwóch wymiarach, tapicerowany stolik              
ze szklanym blatem lub dwie pufy z pojemnikiem.

Dostosuj charakter mebla do swoich wnętrz, wybierając odpo-
wiednie nogi: chromowane (styl nowoczesny) lub drewniane (styl 
klasyczny).

dobierz obicie

elementy dodatkowe

wybierz nogi

Przykładowe konfiguracje

SEGM.2,5W L-1125W  
+ SEGM.1P P-5210 

272x175/88/89

SEGM.2,5W L-1125W  
+ SEGM.2P P-5220 

259x196/88/89

SEGM.3BF L-1130  
+SEGM.1M P-3210 

306/88/89

SEGM.2P L-5120 + SEGM.2,5W BB-0025W  
+ SEGM.2BF BB-0020 + SEGM.H-7010  

+ SEGM.2,5BF BB-0025 + SEGM.2M P-4210 
196x454x335x170/88/98

SEGM.2,5W L-1125W  
+ SEGM.2M P-4210 

272x170/88/89

SEGM.2,5W L-1125W + SEGM.H-7010  
+ SEGM.3BF BB-0030 + SEGM.1M P-3210 

259x369/88/89



25* może być stosowany wyłącznie przy tworzeniu narożników

fotel 
FOT.BF-2010  
100/88/89

mała pufa z pojemnikiem 
PUF.P 60x60 -8160  

60/60/46

stolik wolnostojący 
STS.-8385  
85/85/42

duża pufa z pojemnikiem 
PUF.P 90x90 -8190  

90/90/46

stolik prostopadle
łączący dwa 

elementy 
STS.H -8385H  

85/85/42

stolik równolegle 
łączący dwa 

elementy 
STS.I -8385I 
85/85/42

zagłówek duży 
ZAG.D- 9020 

70/15/19

zagłówek mały 
ZAG.M- 9010 

50/15/19

sofa 2,5
z jednym bokiem 

(lewy) 
SEGM.2,5BF L-1125  

174/88/89

sofa 2,5
z jednym bokiem 

(prawy) 
SEGM.2,5BF P-1225  

174/88/89

element
z jednym bokiem

(lewy) 
SEGM.1BF L-1110  

78/88/89

sofa 2 
SOF.2BF-2020  

176/88/89

sofa 3 
z jednym bokiem 

(lewy) 
SEGM.3BF L-1130  

194/88/89

sofa 3 
z jednym bokiem 

(prawy) 
SEGM.3BF P-1230  

194/88/89

sofa 2
z jednym bokiem

(lewy) 
SEGM.2BF L-1120  

154/88/89

sofa 2
z jednym bokiem

(prawy) 
SEGM.2BF P-1220  

154/88/89

element 
bez boków 

SEGM.1BF BB-0010  
56/88/89

szezlong z krótkim 
bokiem i pojemnikiem 

(lewy) 
SEGM.1P L -5110  

175/98/89

szezlong z krótkim 
bokiem i pojemnikiem 

(prawy) 
SEGM.1P P -5210  

175/98/89

szezlong z długim bokiem i 
pojemnikiem (lewy) 

SEGM.2M L -4110  
170/98/89

szezlong z długim 
bokiem i pojemnikiem 

(prawy) 
SEGM.2M P -4210  

170/98/89

szezlong z oparciem 
i pojemnikiem (lewy) 

SEGM.2P L -5120  
196/85/89

szezlong z oparciem 
i pojemnikiem (prawy) 

SEGM.2P P-5220  
196/85/89

sofa 2
bez boków 

SEGM.2BF BB-0020 
132/88/89

element kończący 
(lewy) 

SEGM.1M L -3110 
112/88/89

element kończący 
(prawy) 

SEGM.1M P -3210 
112/88/89

element narożny 
SEGM.H -7010 

85/85/89

sofa 2
bez boków

z funkcją spania 
SEGM.2W BB-0020W* 

132/88/89 
pow. spania: min. 120x187

sofa 2,5 
bez boków 

SEGM.2,5BF BB-0025 
152/88/89

sofa 3 
bez boków 

SEGM.3BF BB-0030 
172/88/89

sofa 2,5 
bez boków 

z funkcją spania 
SEGM.2,5W BB-0025W* 

152/88/89 
pow. spania: min. 120x200

sofa 2,5 
SOF.2,5BF-2025 

196/88/89

sofa 3 
SOF.3BF-2030 

216/88/89

sofa 2,5
z funkcją spania 
SOF.2,5S-2025S 

196/88/89 
pow. spania: 131x190

sofa 2,5 
z jednym bokiem (lewy)

z funkcją spania 
SEGM.2,5W L-1125W* 

174/88/89 
pow. spania: min. 120 x 200

sofa 2,5 
z jednym bokiem (prawy)

z funkcją spania 
SEGM.2,5W P-1225W* 

174/88/89 
pow. spania: min. 120 x 200

element
z jednym bokiem

(prawy) 
SEGM.1BF P-1210  

78/88/89

37 elementów daje nieograniczone możliwości

elementy wolnostojące

elementy dodatkowe

EGO

elementy modułowe



Skomponuj własny mebel
Ty decydujesz o wyglądzie i funkcjonalności swoich mebli.
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Ty decydujesz o wyglądzie i funkcjonalności swoich mebli.
COMBO

27

kolekcja 

konfigurowana
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COMBO
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1

2

3

4

FOT.BF  
szer. 57 cm  

WER.3  
szer. 201 cm

Budowa danej bryły tj. fotela, sofy lub narożnika rozpoczyna się od wyboru korpusu. Moduł narożnika 
zawiera pojemnik na pościel i podobnie jak sofa trzyosobowa, funkcję spania. 

Do tak skomponowanego zestawu wybierz rodzaj obicia: 
tkaninę, skórę lub ich połączenie. W przypadku łączenia 
skóry z tkaniną, skóra występuje na korpusie mebla.

Praktycznym dodatkiem mogą być poduszki.

wybierz korpus

dobierz obicie

akcesoria 

W drugim kroku  należy  wybrać  bok spośród sześciu dostępnych. Bok A zawiera w standardzie dwie 
niezależne pufy. Bok B ma wbudowany obrotowy stolik, który można unieść o 10 cm. Stolik dostępny jest       
w kolorystyce N. W boku C zawarte są półki o głębokości 20 cm. Boki D, E i F są bokami pełnymi o rożnej 
szerokości. Każdy z boków może być zamontowany do korpusu mebla z prawej lub lewej strony. 

dopasuj bok 

Swoboda tworzenia

2r/M2  
szer. 241x215 cm

M2/2r  
szer. 215x241 cm

boK a  
szer. 35 cm

boK b  
szer. 26 cm  

stolik dostępny  
w kolorystyce N

boK c  
szer. 26 cm  

półka dostępna  
w kolorystyce B1-B4

boK D  
szer. 26 cm

boK f  
szer. 10 cm

boK E  
szer. 16 cm

narożnik 
NAR.2R/M2.BOK F  

251x215/103/90   
powierzchnia spania: 120x215 

pufa 
PUF.BF   

40/31/43  

sofa 3-osobowa 
WER.3.BOK A/D  

262/103/90   
powierzchnia spania: 138x199 

30

PODUSZKA 
BLISS

PODUSZKA UNO PODUSZKA R



COMBO
Przykładowe konfiguracje

narożnik 
NAR.2R/M2.BOK A  

276x215/103/90   
powierzchnia spania: 120x215 

narożnik 
NAR.2R/M2.BOK D  

267x215/103/90   
powierzchnia spania: 120x215 

narożnik 
NAR.2R/M2.BOK F  

251x215/103/90   
powierzchnia spania: 120x215 

pufa 
PUF.BF   

40/31/43  

sofa 3-osobowa 
WER.3.BOK A/D  

262/103/90   
powierzchnia spania: 138x199 

fotel 
FOT.BF.BOK B/D  

109/103/90   

fotel 
FOT.BF.BOK E/E  

89/103/90   

sofa 3-osobowa 
WER.3.BOK C/D  

253/103/90   
powierzchnia spania: 138x199 

fotel 
FOT.BF.BOK C/D  

109/103/90   

sofa 3-osobowa 
WER.3.BOK B/E  

243/103/90   
powierzchnia spania: 138x199 

fotel 
FOT.BF.BOK F/F  

77/103/90   

sofa 3-osobowa 
WER.3.BOK E/E  

233/103/90   
powierzchnia spania: 138x199 

narożnik 
NAR.2R/M2.BOK B  

267x215/103/90  
powierzchnia spania: 120x215 
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Kolekcja DAKAR to okazałe zestawy narożników i sof, które zawsze będą zachwycać 
ponadczasowym wzornictwem. Ich niewątpliwą zaletą jest wysokie oparcie 
podnoszące komfort wypoczynku.

Meta domowego rajdu
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DAKAR

wyjątkowy

komfort
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narożnik
NAR.3W/2OT

269x212/97/107

pow. spania 122x205
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DAKAR
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1

2 Wybierz detale
Dostosuj charakter mebla do swoich wnętrz wybierając 
odpowiednie detale.

 nogi

N - noga drewniana CR- noga metalowa

Wybierz odpowiednią konfigurację
Przed wyborem odpowiedniej konfiguracji zastanów się nad wymiarami przestrzeni do zagospodarowania 
oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel.

 odpowiednie obicie
Wystarczy wybrać tkaninę lub skórę w jednym 
z wielu dostępnych wzorów i kolorów

 dodatki
Praktycznym dodatkiem mogą być poduszki

narożnik
 NAR.2BF/H/3W/1OT
242x346x172/97/107

pow. spania 122x286

PODUSZKA 
BLISS

PODUSZKA UNO PODUSZKA R
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narożnik
NAR.1OT/3W/H/2BF
172x346x242/97/107

pow. spania 122x286

narożnik
NAR.2BF/H/3W/1OT
242x346x172/97/107

pow. spania 122x286

narożnik
NAR.2OT/3W

212x269/97/107
pow. spania 122x205

narożnik
NAR.3W/2OT

269x212/97/107
pow. spania 122x205

narożnik
NAR.1OT/3W

172x270/97/107
pow. spania 122x225

narożnik
NAR.3W/1OT

270x172/97/107
pow. spania 122x225

fotel
FOT.BF

94/97/107

sofa
SOF.2BF

166/97/107

sofa
SOF.3BF

200/97/107

fotel
FOT.R

94/97/107

narożnik
NAR.2P/H/3W

242x270/97/107
pow. spania 122x205

narożnik
NAR.3W/H/2P

270x242/97/107
pow. spania 122x205

sofa
SOF.3W

200/97/107
pow. spania 140x190

DAKAR
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W Twoim stylu
Kolekcja stworzona z myślą o tych, którzy cenią indywidualne rozwiązania. Wybór 
spośród 96 konfiguracji, tej która najlepiej wpisze się w charakter i rozmiar wnętrza, 
to czysta przyjemność.
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MAXIMUS
kolekcja 

konfigurowana
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1

2

3

4

Bazą narożnika MAXIMUS jest moduł wyposażony w funkcję rozkładania wraz z pojemnikiem. W zależności 
od układu salonu, można wybrać wersję z pełnym oparciem lub szezlongiem. Oprócz narożnika, w skład 
kolekcji wchodzi również pufa i fotel.    
  

Wystarczy wybrać skórę lub tkaninę w jednym 
z wielu dostępnych wzorów i kolorów.

zaplanuj moduł podstawowy

dopasuj bok 

wybierz tkaninę lub skórę 

Następny etap to wybór boków, które uzupełnią korpus mebla. Mogą być prostokątne – węższe lub szersze, 
subtelnie zaokrąglone lub z dodatkowymi poduchami na podłokietnikach.

boK f  
szer. 12 cm

boK g  
szer. 20 cm

boK H  
szer. 18 cm

boK i  
szer. 24 cm

noga drewniana  
N cr1 cr3

Idealnie dopasowany

dobierz nogi  

FOT.1BF
szer. 56 cm

PUF.BF
74/55/48

M1/3W
szer. 155x225 cm

3W/M1
szer. 225x155 cm

M2/3W
szer. 191x236 cm

3W/M2
szer. 236x191 cm

cr2

Decyzja o dopasowaniu odpowiednich 
nóg: drewnianych bądź chromowanych, jest 
uzależniona od ogólnego stylu panującego 
w salonie.
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MAXIMUS
Przykładowe konfiguracje

narożnik
NAR.3W/M1.BOK G  

265x153/87/93  
powierzchnia spania: 120x220  

opcja:  NAR.M1/3W.BOK G

narożnik
NAR.3W/M1.BOK H  

259x153/90/93  
powierzchnia spania: 120x220  

opcja:  NAR.M1/3W.BOK H

narożnik
NAR.3W/M1.BOK I  

273x153/87/93  
powierzchnia spania: 120x204  

opcja:  NAR.M1/3W.BOK I

narożnik
NAR.3W/M1.BOK F  

249x153/87/93  
powierzchnia spania: 120x220  

opcja:  NAR.M1/3W.BOK F

narożnik
NAR.3W/M2.BOK I  

260x191/87/93  
powierzchnia spania: 120x196  

opcja:  NAR.M2/3W.BOK I

narożnik
NAR.3W/M2.BOK F  

248x191/87/93  
powierzchnia spania: 120x204  

opcja:  NAR.M2/3W.BOK F

narożnik
NAR.3W/M2.BOK G  

256x191/87/93  
powierzchnia spania: 120x204  

opcja:  NAR.M2/3W.BOK G

narożnik
NAR.3W/M2.BOK H  

253x191/90/93  
powierzchnia spania: 120x204  

opcja:  NAR.M2/3W.BOK H

fotel
FOT.1BF.BOK G

96/87/93  

fotel
FOT.1BF.BOK I

104/87/93

fotel
FOT.1BF.BOK H

90/90/93

fotel
FOT.1BF.BOK F

80/87/93  

pufa
PUF.BF

74/55/48  

zagłówek
ZAG

50/15/19  
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Wyjątkowy komfort wypoczynku
BRAVO to pomysł jak pośród codziennego pośpiechu wprowadzić do
domu odrobinę przytulnej, leniwej atmosfery i odprężającego relaksu.



BRAVO to pomysł jak pośród codziennego pośpiechu wprowadzić do
domu odrobinę przytulnej, leniwej atmosfery i odprężającego relaksu.
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BRAVO
kolekcja 

modułowa
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SEGM.2P L/1120P + SEGM.H/7010 + SEGM.3W P/1230W 
         wym. 243x271/97/104

pow. spania 120x204

wyjątkowy

komfort
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SEGM.3W L/1130W + SEGM.1OT P/5210  
              wym. 271x166/97/104

pow. spania 120x204

BRAVO
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Ciesz się swoim BRAVO

Stwórz własną kompozycję lub wykorzystaj gotowe, niezależne bryły. Budując mebel  zawsze zaczynaj 
od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do 
zagospodarowania oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do tak zaprojektowanego zestawu 
wybierz odpowiednie obicie: tkaninę lub skórę oraz kolor nóg z dostępnej palety wybarwień (N).

dopasuj odpowiednie moduły

SEGM.2OT L/5120 SEGM.3W P/1230W 206x277/97/104

SEGM.2OT L/5120 + SEGM.3WP/1230W 
wym.  206x277/97/104

pow. spania 
120x204
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BRAVO
16 elementów

elementy wolnostojące

elementy modułowe

* może być stosowana wyłącznie przy tworzeniu narożników

fotel
FOT.BF/ 2010
107/97/104

sofa z pojemnikiem
SOF.2P/ 2020P

165/97/104

sofa z funkcją spania
SOF.3W/ 2030W

206/97/104
pow.spania 154x195

element z jednym bokiem 
(lewy)

SEGM.1BF L/ 1110
85/97/104

element z jednym bokiem 
(prawy)

SEGM.1BF P/ 1120
85/97/104

sofa 2 z jednym bokiem 
i pojemnikiem (lewy)

SEGM.2P L/ 1120P
146/97/104

sofa 2 z jednym bokiem 
i pojemnikiem (prawy)

SEGM.2P P/ 1220P
146/97/104

sofa 3 z jednym bokiem 
(lewy) i funkcją spania*

SEGM.3W L/ 1130W
174/97/104

pow. spania min. 120x204

sofa 3 bez boków,  
z funkcją spania*

SEGM.3W BB/ 0030W
150/97/104

pow. spania min. 120x204

sofa 3 z jednym bokiem 
(prawy) i funkcją spania*

SEGM.3W P/ 1230W
174/97/104

pow. spania min. 120x204

sofa 3 bez boków
SEGM.3 BB/ 0030

150/97/104

otomana z krótkim bokiem 
(lewa)

SEGM.1OT L/ 5110
166/103/104

otomana z oparciem 
(prawa),

posiada pojemnik
SEGM.2OT P/ 5220

206/103/104

otomana z oparciem 
(lewa),

posiada pojemnik
SEGM.2OT L/ 5120

206/103/104

otomana z krótkim bokiem 
(prawa)

SEGM.1OT P/ 5210
166/103/104

segment narożny
SEGM.H/ 7010

97/97/104
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ROCK
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1

2

3

4

ROCK FOT.BF
szer. 56 cm

ROCK WER.3
szer. 199 cm

Kolekcja ROCK dzięki swej szerokiej funkcjonalności pozwala na stworzenie 
wymarzonej sofy.

wybierz moduł

WER. 3.BOK D/D
251/95/94  

pow. spania: 150x199 

WER.3.BOK E/E
251/95/94  

pow. spania: 150x199 

WER. 3.BOK A/A
235/95/94  

pow. spania: 150x199 

FOT. BF.BOK D/D
108/95/94  

FOT.BF.BOK E/E
108/95/94 

FOT. BF.BOK A/A
92/95/94  

Następny etap to wybór boków, które uzupełnią korpus mebla. Do dyspozycji są trzy 
rodzaje: prostokątne – węższe lub szersze oraz z dodatkowymi półkami.

Wystarczy wybrać tkaninę w jednym z wielu wzorów i kolorów. 

wybierz bok

wybierz tkaninę

boK D
szer. 26 cm

boK E
szer. 26 cm

boK a
szer. 18 cm

Przykładowe konfiguracje

akcesoria 
Praktycznym dodatkiem mogą być poduszki.

poduszki są elementem dekoracji

PODUSZKA 
BLISS

PODUSZKA UNO PODUSZKA R
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MOORE i więcej
Kolekcja dedykowana wszystkim, którzy cenią sobie funkcjonalność, 
komfort i elegancję.
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MOORE
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narożnik
NAR.3W/2OT

278x200/97/85-100
pow. spania 125x205

narożnik
NAR.3W/2OT+PUF.BF

narożnik
NAR.2OT/3W

200x278/97/85-100
pow. spania 125x205

narożnik
NAR.1OT/3W

168x292/97/85-100
pow. spania 125x220

CR1  
noga metalowa 

chromowana

CR2  
noga metalowa 

chromowana

pow. spania 125x205
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MOORE

narożnik
NAR.3W/1OT

292x168/97/85-100
pow. spania 125x220

pufa
PUF.BF

90/60/47
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Gwarancja komfortu
Rodzina narożników PRESTO to połączenie nowoczesnej stylistyki z wielofunkcyjnością. 
Wysokiej jakości materiały, ergonomiczna linia, ruchome zagłówki, zapewniają 
najwyższy komfort wypoczynku.
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PRESTO

ozdobne 

przeszycie
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narożnik 
NAR.2P/2R  

198x260/99/88-98   
pow. spania: 140x198  

narożnik 
NAR.2R/2P  

260x198/99/88-98   
pow. spania: 140x198  



fotel 
FOT.BF  

121/92/88-98
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PRESTO
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narożnik 
NAR.3P/2R  

190x260/99/88-98 
powierzchnia spania: 140x198  

narożnik 
NAR.2R/3P  

260x190/99/88-98 
powierzchnia spania: 140x198  

PRESTO



59

narożnik 
NAR.2R/1P  

260x165/99/88-98    
powierzchnia spania: 140x198  

narożnik 
NAR.1P/2R  

165x260/99/88-98   
powierzchnia spania: 140x198  



60

Przylądek relaksu
Kolekcja HORN to rodzina narożników wyróżniających się niebanalnym kształtem oraz 
oryginalnym połączeniem materiałów. Dostosują się do każdego wnętrza, ale zawsze 
pozostaną w centrum uwagi.



Kolekcja HORN to rodzina narożników wyróżniających się niebanalnym kształtem oraz 
oryginalnym połączeniem materiałów. Dostosują się do każdego wnętrza, ale zawsze 
pozostaną w centrum uwagi.
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HORN

wyjątkowy

komfort
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narożnik
NAR.3W/2OT

273x222/91/85
pow. spania 205x125

narożnik
NAR.3W/1OT

289x170/91/85
pow. spania 215x125

narożnik
NAR.1OT/3W

170x289/91/85
pow. spania 215x125

narożnik
NAR.1OT/3W+PUF.P+ZAG.
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HORN

zagłówek
ZAG.

55/10/20

pufa
PUF.P

81/106/48

narożnik
NAR.2OT/3W

222x273/91/85
pow. spania 205x125
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Oszczędna w formie kolekcja sof i narożników DAVOS idealnie łączy 
nowoczesny design z klasyczną elegancją.

Strefa wypoczynku



65

DAVOS

wyjątkowy

komfort
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DAVOS
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narożnik z funkcją spania 
NAR.2,5S/H/1BF
281x189/97/85

opcja: NAR.1BF/H/2,5S
powierzchnia spania: 138x185 

narożnik z funkcją spania 
NAR.2,5S/E

281x241/97/85
opcja: NAR.E/2,5S

powierzchnia spania: 138x185
 

narożnik 
NAR.2BF/H/1BF.ZZ   

261x189/97/85  
opcja: NAR.1BF/H/2BF.ZZ 

fotel 
SOF.1BF  

103/97/85    

sofa 2-osobowa 
SOF.2BF  

175/97/85    

sofa 3-osobowa 
SOF.2,5S  
197/97/85    

powierzchnia spania: 138x185   

sofa 3-osobowa 
SOF.3BF  

225/97/85    

narożnik 
NAR.2BF/H/2BF.ZZ  

261x261/97/85    

narożnik z funkcją spania 
NAR.2BF/H/2,5S
261x281/97/85

opcja: NAR.2,5S/H/2BF
powierzchnia spania: 138x185 

narożnik z funkcją spania 
NAR.3BF/H/2,5S
311x281/97/85

opcja: NAR.2,5S/H/3BF
powierzchnia spania: 138x185 

narożnik 
 NAR.3BF/H/3BF.ZZ 

311x311/97/85    

narożnik 
NAR.2BF/H/3BF.ZZ  

261x311/97/85 
opcja: NAR.3BF/H/2BF.ZZ 

narożnik 
NAR.3BF/H/1BF.ZZ  

311x189/97/85  
opcja: NAR.1BF/H/3BF.ZZ   

zagłówek
ZAG. 

50/15/19
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Luksusowy wypoczynek
Kolekcja ASPEN to połączenie funkcjonalności, wygody i atrakcyjnego wyglądu. 
Ruchome zagłówki, dzięki mechanizmowi z 5-stopniową regulacją wysokości można 
umieścić w pozycji najwygodniejszej dla odpoczynku.
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ASPEN
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narożnik
NAR.2R/2P

254x198/94/88-98
pow. spania 140x198

narożnik
NAR.2P/2R

198x254/94/88-98
pow. spania 140x198
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ASPEN

sofa
SOF.3R

240/94/88-98
pow. spania 140x198

fotel
FOT.BF

98/94/88-98

ruchome 

zagłówki
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fotel 
SOF.1BF  

115/93/93    

sofa 3-osobowa 
SOF.3W  

219/93/93    
powierzchnia spania: 140x188   

narożnik 
NAR.3W/2P.ZZ  
253x202/93/93    

powierzchnia spania: 120x183

sofa 2-osobowa 
SOF.2P  

172/93/93    

kontrastowe 

przeszycie
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zagłówek 
ZAG  

51/22/16    
narożnik 

NAR.2P/3W.ZZ 
202x253/93/93    

powierzchnia spania: 120x183 

ACARI
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fotel 
FOT.R 

91/98-168/100-75

narożnik 
NAR.3W/2P 

262x195/98/102 
powierzchnia spania: 118x200   

narożnik 
NAR.2P/3W 

195x262/98/102 
powierzchnia spania: 118x200 

wysokie 

oparcie
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fotel 
FOT.BF 

91/98/102   

sofa 2-osobowa 
SOF.2P 

142/98/102  

sofa 3-osobowa 
SOF.3W 

197/98/102  
powierzchnia spania: 140x188 

ALTO
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LARUS

sofa 2-osobowa 
SOF.2W 

158/97/94   
powierzchnia spania: 118x185

sofa 3-osobowa 
SOF.3W 

188/97/94   
powierzchnia spania: 148x185

fotel 
SOF.1BF 
90/97/94
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Zamontowana w fotelach funkcja relax umożliwia wysunięcie podnóżka, odchylenie oparcia oraz obracanie 
wokół własnej osi. Do wyboru są dwa rodzaje mechanizmów: manualny oraz elektryczny. Fotele posadowione 
są na okrągłej metalowej podstawie.

fotel z funkcją relax z elektrycznym mechanizmem
FOT.RFE

71/79-143/115-102

fotel z funkcją relax z manualnym mechanizmem
FOT.RF

71/79-143/115-102

JIM to kompaktowy fotel, pasujący do wszystkich kolekcji mebli wypoczynkowych. Możliwość wyboru 
kilku rodzajów nóg: drewnianych, metalowych oraz obrotowej platformy sprawia, że JIM zasługuje na  
miano fotela uniwersalnego, doskonale wpisującego się we wnętrza w różnym stylu. Komfort odpoczynku 
można zwiększyć dzięki zagłówkowi.    

fotel z metalową 
platformą
FOT.BF RF
70/84/88

fotel z metalowymi 
nogami

FOT.BF CR
70/84/88

fotel z drewnianymi 
nogami
FOT.BF N
70/84/88

zagłówek
ZAG.

40/10/19

RICH

JIM
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NOBILA

sofa 3-osobowa 
SOF.3W 

202/100/95   
powierzchnia spania: 148x185

sofa 2-osobowa 
SOF.2W 

172/100/95   
powierzchnia spania: 118x185

fotel 
SOF.1BF 

110/100/95
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EUREKA

sofa 3-osobowa 
SOF.3W 

207/100/100  
powierzchnia spania: 148x185

sofa 2-osobowa 
SOF.2W 

178/100/100  
powierzchnia spania: 118x185

fotel 
SOF.1BF 

114/100/100 
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PUFY

DaLLaS 
PUF.P 

63/63/43

EGO 
PUF.P 60X60 -8160 

60/60/46

EGO 
PUF.P 90X90 -8190 

90/90/46

MaxIMuS 
PUF.BF 

74/55/48

LIFE
PUF.BF 60x60 8160

65/65/47

HORN
PUF.P

81/106/48

MOORE
PUF.BF

90/60/47

Objaśnienie piktogramów użytych w katalogu

dostępne w skórze

dostępne w wybranych tkaninach

funkcja spania

połączenie różnych tkanin

mebel modułowy

wyjątkowa miękkość siedziska

połączenie skóry z tkaniną

dodatkowa funkcja

dodatkowe oświetlenie

sprężyna bonellkontrastowe szwy

nogi drewniane

nogi metalowe w wykończeniu
chromowym

sprężyna falista

listwa bukowanogi plastikowe w wykończeniu
chromowym

nogi aluminiowe

COMBO  
PUF.BF 

40/31/43



dodatkowe oświetlenie
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Novara 07 carabu HP 82

ElPaSo 752

Novara 05 carabu HP 57

flocki

ElPaSo 603ElPaSo 240ElPaSo 15ElPaSo 220 ElPaSo 44

mikrofibry

gENua 02 rajaN 845gENua 780 rajaN 484

tkaniny powlekane

Oferta firmy WAJNERT MEblE to nie tylko bogactwo form stylistycznych, ale także najszerszy na rynku wybór 
tkanin obiciowych. Wielobarwna paleta wysokogatunkowych materiałów obejmuje m. in.: popularne tkaniny 
gładkie,  wzorzyste żakardy, aksamitne welury, łatwe w utrzymaniu czystości mikrofibry oraz nowoczesne 
tkaniny plamoodporne.

coSMo 14 Haiti 24orioN 16 orioN 10 Porto 11

tkaniny gładkie

Porto 02 Porto 18

TKANINY

przykładowe kolory i rodzaje tkanin:

Uzupełnieniem ciekawych wzorniczo tkanin są wysokiej jakości skóry naturalne. Najpopularniejszą grupę 
stanowią madrasy korygowane na całej powierzchni, uzyskujące w ten sposób jednolitą strukturę. Drugi rodzaj 
to miękkie i delikatne semianiliny.

SKiN HS02 aMo 01SKiN HS31 aMo 04SKiN HS30 aMo 03SKiN HS10 aMo 05

SKÓRY

przykładowe kolory i rodzaje skór:

Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych

madrasy semianiliny

wybarwienia elementów drewnianych

kolorystyka nici kontrastowych

K0 K4

N3 
rustykal

K2

N7 
czarny

K6

N2 
olcha

K1 K5

N4 
orzech

K3 K7 K8 K9 K10



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych 
produktów. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Szczegółowe informacje o meblach zawarte są w kartach 
produktów. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania dokładnych informacji o meblach. Prezentowane w niniejszym 
katalogu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wzory prawnie chronione. Produkcja, 
oferowanie lub sprzedaż mebli o wyglądzie identycznym bądź podobnym do mebli prezentowanych w katalogu bez zgody 
uprawnionego podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach. 
Wymiary podane są w cm, w kolejności: szerokość/głębokość/wysokość.

WAJNERT MEBLE sp. z o.o. S.K.A., ul. Kolejowa 67, PL 56-513 Międzybórz   
tel: +48 62/ 786 97 10, fax: +48 62/ 786 97 20, e-mail: info@wajnert.com.pl  
www.wajnert.pl


