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Szanowni Paƒstwo,

Z wielkà przyjemnoÊcià mamy zaszczyt zaprezentowaç Paƒstwu nasz nowy katalog i zamieszczone w nim 

najnowsze kolekcje mebli.

JesteÊmy polskà firmà za∏o˝onà w 2002 roku. Obecnie posiadamy jeden z najnowoczeÊniejszych zak∏adów 

produkcyjnych w Europie, w którym zatrudniamy ∏àcznie ponad 400 osób. Feniks to firma rodzinna budo-

wana i stworzona na trzech podstawowych filarach: ludzie, pasja, innowacyjnoÊç. Produkty nasze ekspor-

tujemy do wielu krajów europejskich, a od niespe∏na roku mamy przyjemnoÊç zaprezentowania naszych 

kolekcji na rynku krajowym. W naszym katalogu znajdziecie Paƒstwo wiele kolekcji o zró˝nicowanym de-

signie i komforcie. Tworzàc nasze kolekcje inspiracje czerpaliÊmy od Paƒstwa, s∏uchamy ludzi, widzimy 

potrzeby – reagujemy.

Z wyrazami szacunku

Mariusz i Waldemar Nierzwiccy

Zarzàd Feniks Furniture Collection wraz z zespo∏em2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014
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Nasza	produkcja
Feniks to jeden z najnowoczeÊniejszych zak∏adów 
produkcyjnych w Europie. Innowacyjne rozwiàzania 
technologiczne, najnowsze maszyny i linie produk-
cyjne w pe∏ni pozwalajà sprostaç Paƒstwa oczeki-
waniom jakoÊciowym, wzorniczym i logistycznym.

Nowe	technologie
i	automatyzacja	procesów
Posiadamy nowoczesny, innowacyjny i komplesko-
wy park maszynowy umo˝liwiajàcy nam optymalne 
wykorzystanie zasobów produkcyjnych. W pe∏ni kon-
trolujemy ∏aƒcuch dostaw i wszystkie etapy produk-
cji by zapewniç Paƒstwu najwy˝szà jakoÊç oferowa-
nych produktów.

Gwarancja	jakoÊci	i	serwisu
Wszystkie produkowane przez nas meble obj´te sà  
2 letnià gwarancjà. Dzi´ki naszemu serwiso-
wi zapewniamy pe∏nà obs∏ug´ gwarancyjnà  
i pogwarancyjnà.
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Wzornik	skór	i	tkanin
Zaopatrujemy si´ wy∏àcznie w najlepszej jakoÊci 
skóry pochodzàce z w∏oskich i brazylijskich garbar-
ni. Posiadamy podwójnà selekcj´ i kontrol´ jakoÊci 
skór krojonych przez doÊwiadczonych krojczych. 
Tkaniny zamawiamy tylko u najwi´kszych i najlep-
szych producentów, dzi´ki temu Klient otrzymuje 
meble w najlepszych standardach i jakoÊci.

Sieç	sprzeda˝y
W chwili obecnej posiadamy ponad 150 punk-
tów sprzeda˝y w Polsce i ca∏y czas intensywnie 
rozwijamy sieç sprzeda˝y aby zapewniç Paƒstwu 
optymalnà mo˝liwoÊç zakupu naszych produktów.



szuflada na poÊciel

funkcja spania typu delfin long (delfin systemowy) o powierzchnii 
135 cm x 185 cm

Metropolia Âwiata Mebli. Eleganckie W∏oskie 
Pi´kno. To opisy najbardziej pasujàce do kolek-
cji Metropolitan. Niebanalne kszta∏ty, mo˝liwoÊç 
zmiany po∏o˝enia zag∏ówków, dopasowany sys-
tem modu∏owy pozwolà zaaran˝owaç Paƒstwa 
wn´trze wed∏ug indywidualnych wymagaç, 
potrzeb, koncepcji. Prezentowana kolekcja 
dzi´ki g∏´bokim siedziskom to idealne miejsce 
do odpoczynku, relaksu po trudach dnia.
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naro˝nik 2,5FL+E+2,5SBB+BOK/R
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Metropolitan

sofa 2,5F
szer.:  211 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  135 cm x 185 cm

sofa 2,5FL
szer.:  178 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  135 cm x 185 cm

sofa 2,5FR
szer.:  178 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  135 cm x 185 cm

sofa 2,5SBB
szer.:  145 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  100 cm

sofa 2,5S
szer.:  211 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  100 cm

system ∏àczenia modu∏ów

sofa 2,5BB
szer.:  145 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  100 cm

sofa 2,5
szer.:  211 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  100 cm

fotel 1BB
szer.:  72 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  100 cm

element naro˝ny E
szer.:  134 cm
g∏´b.:  134 cm
wys.:  100 cm

bok lewy BOK/L
szer.:  33 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  79 cm

bok prawy BOK/R
szer.:  33 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  79 cm

fotel 1
szer.:  138 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  100 cm

regulowane zag∏ówki

chromowana nó˝ka
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Genesis

pojemnik na poÊciel

funkcja spania typu sedalift o powierzchnii 140 cm x 198 cm

Komfort, estetyka i elegancja to jest wszystko  
w zasi´gu Twojej r´ki. Kolekcja Genesis dzi´ki 
rozbudowanemu systemowi modu∏ów pozwoli 
w sposób nieograniczony stworzyç w∏asnà oaz´ 
wypoczynku i spokoju. Siadajàc, czujemy jak 
nasze cia∏o przyjemnie zapada si´ w mi´kkoÊci 
mebla. Ponadczasowy charakter kolekcji ide-
alnie wkomponuje si´ w Twoje wn´trze i nada 
jemu niepowtarzalny styl i design.
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naro˝nik 2,5FL+E+2,5BB+LR
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Genesis

12

sy
st

e
m

 m
o

d
u

∏o
w

y

sofa 2,5F
szer.:  206 cm
g∏´b.:  109 cm
wys.:  99 cm
pow. spania:  140 cm x 198 cm

sofa 2,5FL
szer.:  183 cm
g∏´b.:  109 cm
wys.:  99 cm
pow. spania:  140 cm x 198 cm

sofa 2,5FR
szer.:  183 cm
g∏´b.:  109 cm
wys.:  99 cm
pow. spania:  140 cm x 198 cm

sofa 2,5BB
szer.:  160 cm
g∏´b.:  109 cm
wys.:  99 cm

sofa 2,5
szer.:  206 cm
g∏´b.:  109 cm
wys.:  99 cm

fotel 1BB
szer.:  80 cm
g∏´b.:  109 cm
wys.:  99 cm

element naro˝ny E
szer.:  134 cm
g∏´b.:  134 cm
wys.:  99 cm

system ∏àczenia modu∏ów

PRZYK¸ADY ¸ÑCZENIA MODU¸ÓW

otomana ma∏a LL
szer.:  102 cm
g∏´b.:  170 cm
wys.:  99 cm

bok lewy BOK/L
szer.:  23 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  79 cm

bok prawy BOK/R
szer.:  23 cm
g∏´b.:  107 cm
wys.:  79 cm

otomana ma∏a LR
szer.:  102 cm
g∏´b.:  170 cm
wys.:  99 cm
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regulowane zag∏ówki



Motion

funkcja spania typu sedalift o powierzchnii 140 cm x 195 cm

Wyjàtkowa wygoda, nowoczesne funkcje i roz- 
wiàzania tak najlepiej mo˝na opisaç kolekcj´ 
Motion. Geometryczne kszta∏ty, zaokràglone bo- 
czki kolekcji Motion oraz efektowne przeszycia 
b´dà idealnym uzupe∏nieniem ka˝dego salonu. 
Funkcja fotela telewizyjnego rozk∏adanego za 
pomocà elektrycznego mechanizmu pozwoli 
Tobie dopasowaç u∏o˝enie cia∏a do pozycji jakà 
najbardziej lubisz. Element z barkiem i dwoma 
ch∏odzeniami idealnie pokazuje ró˝norodnoÊç 
funkcji i walorów u˝ytkowych mebli.
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naro˝nik 2,5FL+E+1,5BB+1,5 EL/R
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Motion
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sofa 2,5F
szer.:  210 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm
pow. spania:  140 cm x 195 cm

sofa 2,5FL
szer.:  185 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm
pow. spania:  140 cm x 195 cm

sofa 2,5FR
szer.:  185 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm
pow. spania:  140 cm x 195 cm

fotel 1BB
szer.:  65 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

element naro˝ny E
szer.:  115 cm
g∏´b.:  115 cm
wys.:  98 cm

fotel 1BB EL
szer.:  65 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

fotel 1,5BB
szer.:  83 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

fotel 1,5BB EL
szer.:  83 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

fotel 1,5BB MN
szer.:  83 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

fotel 1BB MN
szer.:  65 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

system ∏àczenia modu∏ów

funkcja relax

bok lewy BOK/L
szer.:  25 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  71 cm

bok prawy BOK/R
szer.:  25 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  71 cm

fotel 1EL
szer.:  115 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

fotel 1MN
szer.:  115 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

fotel 1
szer.:  115 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

otomana LL
szer.:  106 cm
g∏´b.:  160 cm
wys.:  98 cm

otomana LR
szer.:  106 cm
g∏´b.:  160 cm
wys.:  98 cm

barek BK
szer.:  42 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm
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sensorowe
sterowanie
funkcjà relax



Emporio

pojemnik na poÊciel

funkcja spania typu nova o powierzchnii 140 cm x 195 cm

Emporio to nie tylko fantastyczna wygoda, to tak- 
˝e pi´kne wzornictwo w po∏àczeniu z funkcjo- 
nalnoÊcià. Kolekcja stworzona z myÊlà o ideal-
nym wypoczynku, dzi´ki zastosowanej nowo-
czesnej funkcji spania, która z powodzeniem 
mo˝e zastàpiç ka˝de ∏ó˝ko w sypialni. Wygod´ 
osiàgni´to dzi´ki zastosowaniu pianki wyso-
koelastycznej w poduszkach siedziskowych. 
W sk∏ad kolekcji oprócz sofy z funkcjà spania 
wchodzà równie˝ sofa dwuosobowa z szufladà 
na poÊciel oraz fotel.
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zestaw sofa 3F + sofa 2S + fotel 1
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Emporio
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sofa 3F
szer.:  230 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  96 cm
pow. spania:  140 cm x 195 cm

sofa 2S
szer.:  185 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  96 cm

sofa 2
szer.:  185 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  96 cm

sofa 3
szer.:  230 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  96 cm

fotel 1
szer.:  125 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  96 cm
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funkcja spania typu nova

kontrastowe przeszycia



Dotte

funkcja
z relaksem

manualnym

funkcja spania typu sedalift o powierzchnii 140 cm x 195 cm

Pi´kna forma, intrygujàce detale, przeszycia i fun- 
kcjonalnoÊç to cechy kolekcji Dotte. Do tego na- 
le˝y dodaç niesamowità wygod´ i mi´kkoÊç me-
bla co sprawia, ze nie b´dzie si´ chcia∏o z niego 
wstawaç. Funkcja fotela telewizyjnego (relaks) 
umo˝liwia w pe∏ni korzystaç z uroków oglàdania 
ulubionych filmów, programów i meczy. System 
Dotte oferuje ró˝norodne mo˝liwoÊci konfiguracji 
naro˝ników dzi´ki optymalnej iloÊci modu∏ów.
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naro˝nik 2,5FL+E+1BB+1MN/R
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Dotte
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system ∏àczenia modu∏ów

sofa 2,5F
szer.:  204 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm
pow. spania:  140 cm x 195 cm

sofa 2,5FL
szer.:  178 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm
pow. spania:  140 cm x 195 cm

sofa 2,5FR
szer.:  178 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm
pow. spania:  140 cm x 195 cm

element naro˝ny E
szer.:  115 cm
g∏´b.:  115 cm
wys.:  102 cm

fotel 1BB
szer.:  66 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm

fotel 1EL/L
szer.:  92 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm

fotel 1MN/L
szer.:  92 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm

fotel 1EL/R
szer.:  92 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm

fotel 1MN/R
szer.:  92 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm

fotel 1EL
szer.:  114 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm

fotel 1MN
szer.:  114 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm

PRZYK¸ADY ¸ÑCZENIA MODU¸ÓW

bok lewy BOK/L
szer.:  24 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  80 cm

bok prawy BOK/R
szer.:  24 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  80 cm

fotel 1
szer.:  114 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm

barek BK
szer.:  42 cm
g∏´b.:  98 cm
wys.:  102 cm
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manualne sterowanie 
funkcjà relax



Comfort

fotel z funkcjà relax

podwójna funkcja relax

Tradycyjna linia kolekcji Comfort, doskona∏e wa-
lory u˝ytkowe, funkcjonalnoÊç i wygoda jest 
odpowiedzià na zapotrzebowanie Klientów na 
bardzo komfortowe meble. Zestaw doceniony 
przez Klientów ze wzgl´du na komfort, odczu-
walne uczucie mi´kkoÊci oraz na zastosowanà 
gam´ ró˝nych funkcji u˝ytkowych typu relaks. 
JeÊli oczekujesz czegoÊ wi´cej – kolekcja Comfort 
to Êwietny wybór.
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sofa 2,5 EL,EL
fotel 1 EL
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Comfort
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sofa 3F
szer.:  200 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm
pow. spania:  140 cm x 195 cm

sofa 3
szer.:  200 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

sofa 2,5 EL,EL
szer.:  176 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

sofa 2,5 MN,MN
szer.:  176 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

fotel 1
szer.:  108 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

fotel 1EL
szer.:  108 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

fotel 1MN
szer.:  108 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  98 cm

PRZYK¸ADOWY ZESTAW MEBLI
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elektryczne sterowanie 
funkcjà relax



Polo

pojemnik na poÊciel

funkcja spania typu delfin o powierzchnii 122 cm x 200 cm

Kolekcja Polo to propozycja dla osób, które cenià 
nowoczesne wzornictwo oraz komfort. Mi´kkie 
siedzisko oraz regulowane zag∏ówki zapewniajà 
komfort i funkcjonalnoÊç a prosta w obs∏udze 
funkcja spania to mo˝liwoÊç wygodnego odpo-
czynku. W kolekcji Polo zastosowane zosta∏y wy-
sokoelastyczne pianki HR oraz spr´˝yny faliste.
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naro˝nik OTL+2,5FR
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ELEMENTY KOLEKCJI >

naro˝nik 2,5FL+OTR
szer.:  290 cm
g∏´b.:  245 cm
wys.:  101 cm
pow. spania:  122 cm x 200 cm

 

naro˝nik OTL+2,5FR
szer.:  290 cm
g∏´b.:  245 cm
wys.:  101 cm
pow. spania:  122 cm x 200 cm

 

fotel 1
szer.:  100 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  101 cm



Bari

pojemnik na poÊciel

funkcja spania typu delfin o powierzchnii 120 cm x 200 cm

regulowane
zag∏ówki

Bari to kompaktowy naro˝nik o nowoczesnym 
designie, który idealnie komponuje si´ z ka˝dym 
wn´trzem. Model wyró˝nia si´ nowoczesnà 
linià przy spe∏nieniu wymagaƒ ergonomii – co 
pozwala w efekcie uzyskaç model lekki z wy- 
glàdu, wygodny i doskona∏y w codziennym 
u˝ytkowaniu. Oparcie wyprofilowane w cz´Êci 
l´dêwiowej tworzy z uniesionym zag∏ówkiem 
idealnà p∏aszczyzn´ podparcia.
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naro˝nik 2,5FL+OTR
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ELEMENTY KOLEKCJI >

naro˝nik 2,5FL+OTR
szer.:  284 cm
g∏´b.:  201 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  120 cm x 200 cm

 

naro˝nik OTL+2,5FR
szer.:  284 cm
g∏´b.:  201 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  120 cm x 200 cm

 

fotel 1
szer.:  100 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  100 cm



Maxi

funkcja spania typu puma o powierzchnii 140 cm x 286 cm

FunkcjonalnoÊç i elegancja mogà iÊç w parze. 
Kolekcja Maxi to kreatywne rozwiàzania. W 
sk∏ad kolekcji wchodzà dwa rodzaje pojemni-
ków na poÊciel oraz wygodna funkcja spania.
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naro˝nik OTL+2FBB+LR
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Maxi
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system ∏àczenia modu∏ów

naro˝nik 2FL+OTR
szer.:  248 cm
g∏´b.:  192 cm
wys.:  88 cm
pow. spania:  140 cm x 216 cm

 

naro˝nik LL+2FBB+OTR
szer.:  320 cm
g∏´b.:  192 cm
wys.:  88 cm
pow. spania:  140 cm x 286 cm

 

naro˝nik OTL+2FBB+LR
szer.:  320 cm
g∏´b.:  192 cm
wys.:  88 cm
pow. spania:  140 cm x 286 cm

 

naro˝nik OTL+2FR
szer.:  248 cm
g∏´b.:  192 cm
wys.:  88 cm
pow. spania:  140 cm x 216 cm

 

 

naro˝nik 2FL+LR
szer.:  248 cm
g∏´b.:  160 cm
wys.:  88 cm
pow. spania:  140 cm x 216 cm

 

naro˝nik LL+2FR
szer.:  248 cm
g∏´b.:  160 cm
wys.:  88 cm
pow. spania:  140 cm x 216 cm

otomana du˝a OTL
szer.:  90 cm
g∏´b.:  192 cm
wys.:  88 cm

otomana du˝a OTR
szer.:  90 cm
g∏´b.:  192 cm
wys.:  88 cm

otomana ma∏a LL
szer.:  90 cm
g∏´b.:  160 cm
wys.:  88 cm

bok lewy BOK/L
szer.:  18 cm
g∏´b.:  92 cm
wys.:  61 cm

bok prawy BOK/R
szer.:  18 cm
g∏´b.:  92 cm
wys.:  61 cm

otomana ma∏a LR
szer.:  90 cm
g∏´b.:  160 cm
wys.:  88 cm

sofa 2FBB
szer.:  140 cm
g∏´b.:  92 cm
wys.:  88 cm
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Napoli

pojemnik na poÊciel

funkcja spania typu delfin o powierzchnii 130 cm x 225 cm

Kolekcja Napoli to luksusowy wypoczynek w fun- 
kcjonalnej i przyjaznej formie. Napoli wyró˝nia 
si´ niezwyk∏ym komfortem dzi´ki zastosowaniu 
dodatkowych poduch l´dêwiowych. Naro˝nik 
wyposa˝ony jest w ruchome zag∏ówki, funkcj´ 
spania oraz pojemnik na poÊciel w otomanie.

naro˝nik 2,5FL+OTR
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ELEMENTY KOLEKCJI >

naro˝nik 2,5FL+OTR
szer.:  280 cm
g∏´b.:  168 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  130 cm x 225 cm

 

naro˝nik OTL+2,5FR
szer.:  280 cm
g∏´b.:  168 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  130 cm x 225 cm

 

fotel 1
szer.:  100 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  100 cm



Lord

fotel

drewniana nó˝ka

pikowany pod∏okietnik

Feniks klasycznie…
Kolekcja Lord to ponadczasowy kszta∏t, trady-
cja w formie i sprawdzona wygoda. Kolekcja 
stworzona z myÊlà o idealnym wypoczynku, 
wygod´ osiàgni´to dzi´ki zastosowaniu pianki 
wysokoelastycznej HR.
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ELEMENTY KOLEKCJI >



sofa 3 + sofa 2 + fotel 1
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sofa 3F
szer.:  200 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  73 cm
pow. spania:  123 cm x 180 cm

sofa 3
szer.:  200 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  73 cm

sofa 4
szer.:  238 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  73 cm

fotel 1
szer.:  109 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  73 cm

sofa 2
szer.:  150 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  73 cm



Vincenzo

pojemnik na poÊciel

funkcja spania typu delfin o powierzchnii 140 cm x 220 cm

Klasyczna linia, sprawdzona wygoda, ergo-
nomia to wszystko daje w efekcie model lek-
ki, wygodny i doskona∏y. Prosta w obs∏udze 
funkcja spania, du˝y pojemnik na poÊciel za-
pewnia funkcjonalnoÊç kolekcji Vincenzo. Kla-
syczny design mebla sprawia, ˝e pasuje on do 
pomieszczeƒ nowoczesnych i stylowych.
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naro˝nik OTL+ 2,5FR
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ELEMENTY KOLEKCJI >

naro˝nik 2,5FL+OTR
szer.:  275 cm
g∏´b.:  177 cm
wys.:  88 cm
pow. spania:  140 cm x 220 cm

 

naro˝nik OTL+2,5FR
szer.:  275 cm
g∏´b.:  177 cm
wys.:  88 cm
pow. spania:  140 cm x 220 cm

 

fotel 1
szer.:  100 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  88 cm



Anzio

pojemnik na poÊciel

regulowany
pod∏okietnik

funkcja spania typu delfin o powierzchnii 126 cm x 200 cm

Subtelna elegancja, ma∏e jest pi´kne. Anzio to 
kolekcja, która nigdy nie wyjdzie z mody, ma  
w sobie niç klasyki ale i spoglàda w stron´ nowo-
czesnego minimalizmu. Naro˝nik wyposa˝ony 
jest w funkcj´ spania oraz pojemnik na poÊciel 
w otomanie.
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naro˝nik 2,5FL+OTR
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ELEMENTY KOLEKCJI >

naro˝nik 2,5FL+OTR
szer.:  232 cm
g∏´b.:  160 cm
wys.:  92 cm
pow. spania:  126 cm x 200 cm

 

naro˝nik OTL+2,5FR
szer.:  232 cm
g∏´b.:  160 cm
wys.:  92 cm
pow. spania:  126 cm x 200 cm

 

fotel 1
szer.:  90 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  92 cm



Milano

pojemnik na poÊciel

funkcja spania typu delfin o powierzchnii 143 cm x 220 cm

nó˝ka drewniana
z aplikacjà

Artystyczna dusza, funkcjonalna i komfortowa. 
Z uwagi na swojà tradycyjnà bry∏´ mo˝e byç za-
równo przeznaczona do stylowych jak i nowo-
czesnych wn´trz. Naro˝nik posiada wygodnà 
funkcj´ spania oraz du˝y pojemnik na poÊciel.
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naro˝nik 2,5FL+OTR
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ELEMENTY KOLEKCJI >

naro˝nik 2,5FL+OTR
szer.:  270 cm
g∏´b.:  166 cm
wys.:  91 cm
pow. spania:  143 cm x 220 cm

 

naro˝nik OTL+2,5FR
szer.:  270 cm
g∏´b.:  166 cm
wys.:  91 cm
pow. spania:  143 cm x 220 cm

 

fotel 1
szer.:  100 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  91 cm



Torino

pojemnik na poÊciel

funkcja spania typu delfin o powierzchnii 120 cm x 190 cm

Prostota zawsze si´ sprawdza. Kolekcja Torino 
odnajdzie si´ we wn´trzach o ró˝nym cha-
rakterze i rozmiarze. Geometryczne kszta∏ty 
podkreÊlone efektownymi zag∏ówkami, których 
po∏o˝enie mo˝na dostosowaç do w∏asnych 
potrzeb – nie potrzeba nic wi´cej by w pe∏ni 
doceniç nowoczesny design.
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regulowane zag∏ówki



naro˝nik 2,5FL+OTR

49

ELEMENTY KOLEKCJI >

naro˝nik 2,5FL+OTR
szer.:  232 cm
g∏´b.:  170 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  120 cm x 190 cm

 

naro˝nik OTL+2,5FR
szer.:  232 cm
g∏´b.:  170 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  120 cm x 190 cm

 

fotel 1
szer.:  90 cm
g∏´b.:  90 cm
wys.:  100 cm



Toskania

pojemnik na poÊciel

funkcja spania typu delfin o powierzchnii 120 cm x 215 cm

Nowoczesny, kompaktowy naro˝nik, na którym 
mo˝e komfortowo wypoczàç ca∏a rodzina. 
Podnoszone zag∏ówki zapewniajà komforto-
we oparcie dla g∏owy. Toskania dodatkowo 
wyposa˝ona jest w funkcj´ spania oraz pojem-
nik na poÊciel w otomanie.
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regulowane zag∏ówki, 
mechanizm zapadkowy, 
kilka poziomów



naro˝nik 2,5FL+OTR
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ELEMENTY KOLEKCJI >

naro˝nik 2,5FL+OTR
szer.:  282 cm
g∏´b.:  166 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  120 cm x 215 cm

 

naro˝nik OTL+2,5FR
szer.:  282 cm
g∏´b.:  166 cm
wys.:  100 cm
pow. spania:  120 cm x 215 cm

 

fotel 1
szer.:  100 cm
g∏´b.:  100 cm
wys.:  100 cm



Pepe

pojemnik na poÊciel

funkcja spania typu delfin o powierzchnii 140 cm x 210 cm

Kompaktowy naro˝nik przeznaczony do niewiel-
kich pomieszczeƒ. Pepe wyposa˝ony jest funkcj´ 
spania oraz pojemnik na poÊciel w otomanie.

52

n
a

ro
˝n

ik
nowoÊç



naro˝nik 2FL+OTR
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ELEMENTY KOLEKCJI >

naro˝nik 2FL+OTR
szer.:  222 cm
g∏´b.:  160 cm
wys.:  86 cm
pow. spania:  140 cm x 190 cm

 

naro˝nik OTL+2FR
szer.:  222 cm
g∏´b.:  160 cm
wys.:  86 cm
pow. spania:  140 cm x 190 cm
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York

fotel
szer.:  80 cm
g∏´b.:  80 cm
wys.:  94 cm

pufa
szer.:  70 cm
g∏´b.:  55 cm
wys.:  45 cm
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Hamond

fotel
szer.:  82 cm
g∏´b.:  91 cm
wys.:  100 cm

pufa
szer.:  70 cm
g∏´b.:  50 cm
wys.:  48 cm



Pearl

56

fotel 1W
szer.:  61 cm
g∏´b.:  68 cm
wys.:  96 cm

fotel 1W BB
szer.:  55 cm
g∏´b.:  68 cm
wys.:  96 cm

fotel 1N
szer.:  61 cm
g∏´b.:  61 cm
wys.:  86 cm

fotel 1N BB
szer.:  55 cm
g∏´b.:  61 cm
wys.:  86 cm
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∏awka 2
szer.:  116 cm
g∏´b.:  63 cm
wys.:  87 cm

∏awka 2 BB
szer.:  110 cm
g∏´b.:  63 cm
wys.:  87 cm



Hamilton
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krzes∏o
szer.:  45 cm
g∏´b.:  60 cm
wys.:  100 cm
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Riva

fotel
szer.:  50 cm
g∏´b.:  55 cm
wys.:  95 cm
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Vito

fotel
szer.:  51 cm
g∏´b.:  55 cm
wys.:  92 cm
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Rico

fotel
szer.:  51 cm
g∏´b.:  54 cm
wys.:  89 cm
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Fast

fotel
szer.:  56 cm
g∏´b.:  55 cm
wys.:  90 cm



P1,	P2
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P1 - pufa z przeszyciami
szer.:  90 cm
g∏´b.:  60 cm
wys.:  40 cm

P2 - pufa bez przeszyç
szer.:  90 cm
g∏´b.:  60 cm
wys.:  40 cm
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NASI PARTNERZY:

the art of italian fabrics

63

WYBRANE KOLORY SKÓR:

Madras

Toledo

white creme creme dark beige elephante light brown

red brown 2t dark brown smog graphite black

light graphite graphite dark graphite black

white beige creme dark beige dark red dark brown
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OBJAÂNIENIA SYMBOLI STOSOWANE W SYSTEMACH MODU¸OWYCH:

1 BB fotel bez boków

1 fotel

1 MN fotel z funkcjà relaks TV manualny

1 EL fotel z funkcjà relaks TV elektryczny 

1 MN/L fotel z funkcjà relaks TV manualny i lewym bokiem

1 MN/R fotel z funkcjà relaks TV manualny i prawym bokiem

1 EL/L fotel z funkcjà relaks TV elektryczny i lewym bokiem

1 EL/R fotel z funkcjà relaks TV elektryczny i prawym bokiem

2 BB sofa 2 bez boków

2 S sofa z szufladà na poÊciel

2,5 BB sofa 2,5 bez boków

2,5 S BB sofa z szufladà na poÊciel bez boków

2,5 S sofa z szufladà na poÊciel

2,5 EL, EL sofa 2,5 z dwoma relaksami TV elektrycznymi

2,5 MN, MN sofa 2,5 z dwoma relaksami TV manualnymi

2,5 FL sofa 2,5 z funkcjà spania i lewym bokiem

2,5 FR sofa 2,5 z funkcjà spania i prawym bokiem

3 F sofa 3 z funkcjà spania

E element naro˝ny

BK barek

LL otomana ma∏a lewa

LR otomana ma∏a prawa

OTL otomana du˝a lewa

OTR otomana du˝a prawa

1 W fotel z wysokim oparciem

1 W BB fotel z wysokim oparciem bez boków

1 N fotel z niskim oparciem

1 N BB fotel z niskim oparciem bez boków

¸AWKA 2 BB ∏awka 2 bez boków



Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie sà prawnie wià˝àce i nie stanowià oferty handlowej w rozumieniu art. 66 (paragraf)1 Kodeksu cywilnego. Produkty oraz ich kolory 
przedstawione w katalogu mogà ró˝niç si´ od wyrobów i kolorów rzeczywistych. Feniks Zak∏ad Produkcji Mebli Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia 
zmian parametrów oraz wyglàdu produktów przedstawionych w niniejszym katalogu.
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