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3

ENJOY

szer./wys./gł. width/ height/ depth
130/214/60 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

dąb artisan / artisangrafit / greybiały / white



  TV 250  

4

WNĘTRZE / INSIDE 

Al

szer./wys./gł. width/ height/ depth
254/214/62 cm

biała / white grafit / grey



TV 200  

5

WNĘTRZE / INSIDE     

szer./wys./gł. width/ height/ depth
204/214/62 cm

Al

grafit / grey biała / white



szer./wys./gł. width/ height/ depth
204/214/62 cm

grafit / grey biały / white

  LUCA

6

Al

WNĘTRZE / INSIDE     



ARIA I 250

7

biały / biały połysk
white / white gloss

szer./wys./gł. width/ height/ depth
254/214/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE    

dąb sonoma / biały połysk
sonoma / white gloss

Al



szer./wys./gł. width/ height/ depth
204/214/62 cm

dąb sonoma / biały połysk
sonoma / white gloss                               

biały / biały połysk
white / white gloss

ARIA I 200

8

Al

WNĘTRZE / INSIDE     



ARIA I 180

9

biały / biały połysk
white / white gloss

szer./wys./gł. width/ height/ depth
184/214/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE     

dąb sonoma / biały połysk
sonoma / white gloss

Al



ARIA I 150
WNĘTRZE / INSIDE   

szer./wys./gł. width/ height/ depth
154/214/62 cm

Al

dąb sonoma / biały połysk
sonoma / white gloss

biały / biały połysk
white / white gloss

10
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ARIA I 130

biały / biały połysk
white / white gloss

szer./wys./gł. width/ height/ depth
134/214/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

dąb sonoma / biały połysk
sonoma / white gloss

Al



ARIA II 200

szer./wys./gł. width/ height/ depth
204/214/62 cm

Al

WNĘTRZE / INSIDE    

dąb sonoma / biały połysk
sonoma / white gloss

biały / biały połysk
white / white gloss

12
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ARIA II 180

szer./wys./gł. width/ height/ depth
184/214/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE      

dąb sonoma / biały połysk
sonoma / white gloss

biały / biały połysk
white / white gloss

Al



ARIA II 150
WNĘTRZE / INSIDE   

szer./wys./gł. width/ height/ depth       
154/214/62 cm

Al

dąb sonoma / biały połysk
sonoma / white gloss

14

biały / biały połysk
white / white gloss
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ARIA II 130

szer./wys./gł. width/ height/ depth
134/214/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE    

Al

dąb sonoma / biały połysk
sonoma / white gloss

biały / biały połysk
white / white gloss



SARA 200

16

szer./wys./gł. width/ height/ depth
204/214/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

Al

biała / dąb sonoma
white / sonoma

biała / dąb artisan
white / artisan oak

biała / biała
white / white 



SARA 180  

17

WNĘTRZE / INSIDE     

szer./wys./gł. width/ height/ depth
184/214/62 cm

Al

biała / dąb sonoma
white / sonoma

biała / dąb artisan
white / artisan oak

biała / biała
white / white 



SARA 150

18

szer./wys./gł. width/ height/ depth
154/214/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

Al

biała / dąb sonoma
white / sonoma

biała / dąb artisan
white / artisan oak

biała / biała
white / white 



SARA 130  

19

WNĘTRZE / INSIDE    

szer./wys./gł. width/ height/ depth
134/214/62 cm

Al

biała / dąb sonoma
white / sonoma

biała / dąb artisan
white / artisan oak

biała / biała
white / white 



MIKA I

20

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth  
150/214/63 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/63 cm

PREMIUM



MIKA II

21

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth      
150/214/63 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

szer./wys./gł. width/ height/ depth       
200/214/63 cm

PREMIUM



MIKA III

22

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth       
150/214/63 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

szer./wys./gł. width/ height/ depth    
200/214/63 cm

PREMIUM



MIKA IV

23

biała / white

dąb sonoma / sonoma

szer./wys./gł. width/ height/ depth         
150/214/63 cm

WNĘTRZE / INSIDE    

szer./wys./gł. width/ height/ depth       
200/214/63 cm

PREMIUM



MIKA V

24

biała / dąb sonoma
white / sonoma

szer./wys./gł. width/ height/ depth      
150/214/63 cm

WNĘTRZE / INSIDE    

szer./wys./gł. width/ height/ depth     
200/214/63 cm

PREMIUM

ryfel detal
groove detail



MIKA VI

25

biała / dąb sonoma
white / sonoma

szer./wys./gł. width/ height/ depth     
150/214/63 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

szer./wys./gł. width/ height/ depth    
200/214/63 cm

ryfel detal
groove detail

PREMIUM



MIKA VII

26

biały / biały czarny wysoki połysk
white / black high gloss

biały / biały wysoki połysk
white / white high gloss

szer./wys./gł. width/ height/ depth      
150/214/63 cm

WNĘTRZE / INSIDE    

szer./wys./gł. width/ height/ depth       
200/214/63 cm

PREMIUM



MIKA VIII

27

biała / white

dąb sonoma / sonoma

szer./wys./gł. width/ height/ depth      
150/214/63 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

szer./wys./gł. width/ height/ depth       
200/214/63 cm

PREMIUM



MIKA MULTI

28

biały / biały czarny wysoki połysk
white / white black high gloss

szer./wys./gł. width/ height/ depth       
150/214/63 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

szer./wys./gł. width/ height/ depth        
200/214/63 cm

PREMIUM
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KONFIGURACJE CONFIGURATION



MAJA 130 / 150

biała / white

30

szer./wys./gł. width/ height/ depth        
130/200/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE    

szer./wys./gł. width/ height/ depth        
150/200/62 cm

dąb sonoma  2 x lustro
sonoma 2x glass

biała  2 x lustro
white white 2x glass

grafit / grey

dąb sonoma / sonoma

grafit 2 x lustro
grey 2x glass



MAJA I

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

dąb sonoma / sonoma

biała / white

31

WNĘTRZE / INSIDE    

szer./wys./gł. width/ height/ depth 
200/214/62 cm

grafit / grey



MAJA I ALU

dąb sonoma / sonoma

biała / white

32

szer./wys./gł. width/ height/ depth 
180/200/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE    

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm

grafit/ grey



MAJA ALU

dąb sonoma / sonoma

biała / white

33

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE    

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm

grafit / grey



MAJA II

34

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm

grafit / grey



MAJA III

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE   

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm

35

grafit / grey



MAJA IV

36

dąb sonoma / sonoma

biała / white

WNĘTRZE / INSIDE     

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

szer./wys./gł. width/ height/ depth 
200/214/62 cm

grafit / grey



MAJA VI

37

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE 

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm

grafit / grey



38

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE  

szer./wys./gł. width/ height/ depth 
200/214/62 cm

MAJA VII

grafit / grey



MAJA VIII

39

dąb sonoma / sonoma

biała / white

WNĘTRZE / INSIDE 

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm

grafit / grey



MAJA IX

40

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE  

szer./wys./gł. width/ height/ depth 
200/214/62 cm

grafit / grey



WIKI 130 / 150

41

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth
130/200/62 cm

szer./wys./gł. width/ height/ depth
150/200/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE 

grafit  / grey



WIKI 250

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth
250/214/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE 

42

grafit / grey
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WIKI 250 ALU

dąb sonoma / sonoma

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth
250/214/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE  

grafit / grey



44

WIKI I 250

szer./wys./gł. width/ height/ depth
250/214/62 cm

dąb sonoma / sonoma

biała / white

WNĘTRZE / INSIDE 

grafit / grey



WIKI II 250

45

biała / white
szer./wys./gł. width/ height/ depth
250/214/62 cm

WNĘTRZE / INSIDE 

grafit / grey



WIKI

46

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm

dąb sonoma / sonoma

biała / white

WNĘTRZE / INSIDE  

grafit / grafit



WIKI II

47

dąb sonoma / sonoma

biała / white

WNĘTRZE / INSIDE 

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm

grafit / grey



WIKI IX

48

dąb sonoma / sonoma

biała / white

WNĘTRZE / INSIDE 

szer./wys./gł. width/ height/ depth
180/200/62 cm

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm

grey/ grafit
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szer./wys./gł. width/ height/ depth
100/206/62 cm

dąb sonoma / sonoma

biała / white

ALASKA 100
WNĘTRZE / INSIDE  



ALASKA 150

50

biała / white

szer./wys./gł. width/ height/ depth
150/200/62 cm

dąb sonoma / sonoma

WNĘTRZE / INSIDE  
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dąb sonoma / sonoma

biała / white

ALASKA 200

WNĘTRZE / INSIDE 

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm



FOTO

52

WNĘTRZE / INSIDE 

szer./wys./gł. width/ height/ depth
200/214/62 cm

TYGRYS / TIGER

Al

PHOTO
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AKWARIUM / AQUARIUM FOOTBALL LONDON

MARTYNIKA / MARTINIQUE  NATURA / NATURE NEW YORK

PARYŻ / PARIS POP-ART TAXI



ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE 

54

szer./wys./gł. width/ height/ depth
50/53/46 cm

KONTENEREK / CONTAINER

AUXILIARY ELEMENTS
 

biała / white grafit/ greysonoma / sonoma
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KOMODA 150 / DRESSER 150

szer./wys./gł. width/ height/ depth
150/85/40 cm

biała / white sonoma / sonoma

KOMODA 100 / DRESSER 100

szer./wys./gł. width/ height/ depth
100/85/40 cm

biała / white grafit / grey

KOMODA 50 / DRESSER 50

szer./wys./gł. width/ height/ depth
50/85/40 cm

biała / white sonoma / sonoma

grafit / grey

sonoma / sonoma

grafit / grey



INFORMACJE 
INFORMATION

The manufacturer reserves the right to make construction changes of the offered furniture, 
without changing the general character.

Due to limitations resulting from printing technique, the colours in a catalogue may differ from 
the real colours of the offered furniture.

Decorative elements used for presentation of a product are not an integral part of it.

Measurements with +/- 2 cm tolerance

Oferta  niniejsza nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Producent zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian konstrukcyjnych 
w ofertach mebli, nie zmieniając ogólnego charakteru.

Podane  wymiary mogą ulec nieznacznej zmianie. Wszystkie podane wymiary
są wymiarami zewnętrznymi i podane są w centymetrach.

Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory w katalogu 
mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

Elementy dekoracyjne użyte w celu prezentacji produktu nie stanowią jego
integralnej części.

Wymiary podane z tolerancją +/- 2 cm

This offer is not an offer within the meaning of the Civil Code.

The measurements given may be subject to minor amendments. All measurements are external 
measurements in centimetres.


