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Szanowni Państwo,

W minionym roku Restol obchodził 25-lecie swojej działalności związanej z produkcją mebli i frontów meblowych MDF do mebli ku-
chennych. Lata pracy nad rozwojem firmy, nad rozwojem jej produktów oraz bardzo duże zaangażowanie wszystkich pracowników firmy, 
pozwoliły na osiągnięcie wysokiej pozycji wśród krajowych producentów mebli i frontów meblowych. Zastosowane do produkcji materiały 
produkcyjne najlepszych europejskich firm oraz najnowsze technologie produkcyjne, którymi dysponuje Restol, pozwalają na uzyskanie 
bardzo wysokiej jakości naszych mebli. Dziękuję wszystkim klientom naszej firmy, którzy w latach 1988–2013 wybrali do swoich domów 
meble Restol.

Z dużą satysfakcją przekazujemy Państwu katalog naszej firmy na 2014 rok w nowej szacie graficznej. W katalogu znajdziecie Państwo obok 
przykładów oryginalnie zaaranżowanych przestrzeni mieszkalnych, szerszą informację techniczną o poszczególnych systemach i bryłach 
meblowych.

W tym roku pragniemy Państwu przedstawić cztery nowe systemy meblowe: Maestro – zaprojektowane przez pana Tomasza Łaganow-
skiego, Woodline – zaprojektowany przez panią Maję Palczewską oraz system Restol day i Restol night zaprojektowane przez zespół 
projektowy Restol pod kierunkiem pana Daniela Safina. Mam nadzieję, że wszystkie cztery systemy znajdą się w kręgu Państwa zaintere-
sowania i przyniosą Państwu satysfakcję z ich eksploatacji.

Oddając w Państwa ręce nowe wydanie katalogu meblowego, mam nadzieję, że przyczyni się on do poznania naszych produktów na eta-
pie wyboru mebli, a następnie pomoże Państwu w trakcie aranżacji przestrzeni mieszkalnej Państwa domów.

Życzę Państwu pełnej satysfakcji w aranżowaniu i upiększaniu tego co najcenniejsze dla każdej rodziny – Państwa domu.

Dear Customers,

Last year, Restol celebrated the 25th anniversary of its presence in the business of production of furniture and MDF fronts to the kitchen fur-
niture. Years of work to develop the company, its products, and a huge involvement of all the employees of company contributed to winning 
a high position among the domestic manufacturers of furniture and furniture fronts. Production materials of the best European companies 
and the hi-tech production technologies applied by Restol make it possible to obtain such high quality of our furniture. We would like to 
thank all the clients of our company for choosing Restol furniture to their houses in the years 1988–2013.

We have a pleasure to give you a new 2014 catalogue of our company, in a new design. In the catalogue, besides examples of originally ar-
ranged residential space, you may find more technical information about specific furniture systems and components. 

This year, we would like to show you four new furniture systems: Maestro – designed by Mr Tomasz Łaganowski, Woodline – designed by  
Ms Maja Palczewska and Restol day and Restol night systems designed by the Restol design team managed by Mr Daniel Safin. I hope that 
you will be interested in and satisfied with all four systems.

Giving you the new edition of our catalogue of furniture, I hope that it will contribute to your getting to know our products better at the stage 
of furniture selection, and then it will be helpful to you at the time of arranging the residential space in your homes. 

I wish you full satisfaction in arranging and improving your homes that are so precious for each and every family.

Z poważaniem / Truly yours 

Robert Klaudel

Prezes Zarządu / President of the Management Board Restol Sp. z o.o.
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MAESTRO to meble stworzone dla miłośni-
ków wyzwań. Wyszukany design jest idealny do 
jasnych pomieszczeń.  Ciekawie zaprojektowa-
ne fronty połączone z oryginalnymi uchwyta-
mi z litego drewna nadają meblom wyjątkowy 
charakter. Oświetlenie pozwala na dodatkowe 
wydobycie urody zastosowanych elementów 
wykończeniowych, a ilość brył pozwala zaaran-
żować każde wnętrze w domu.

MAESTRO is furniture created for these who 
love challenges. Sophisticated design is ideal 
for bright premises.  Interesting design of the 
fronts in connection with original handles made 
of solid wood make the furniture exceptional. 
Lighting allows to bring additionally the beauty 
of the applied finishing elements to the surface, 
and the number of segments makes it possible 
to arrange each interior at your home.

System modułowy składa się z 17 elementów
Module system consists of 17 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

Projekt / Design: Tomasz Łaganowski Artefact

MAESTRO
NOWOŚĆ / NOVELTY

MAESTRO  Witryna MEW-3, półka MEP-2, szafka RTV METV-2, witryna MEW-1, ława MEST-2

MAESTRO  Witryna MEW-1 (3 szt.), półka MEP-2, komoda MEK-1, stół MEST-2, krzesło MESK-1 (3 szt.)
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MAESTRO  Szafka MEK-2, szafka RTV METV-2, ława MEST-2
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Oświetlenie diodowe jako opcja w witrynach
Diode lighting as an option in the display cabinets

Kolory: sherwood mocca (korpus, fronty), cynamonowa akacja (fronty)
Colours: sherwood mocca (body, fronts), cinnamon acacia (fronts)

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Ekonomiczne oświetlenie diodowe (opcjonalnie) w witrynach
Economic diode lighting in the display cabinets (optionally)

Bezpieczne hartowane półki szklane
Safe tempered glass shelves

Pogrubiony blat, specjalnie zaprojektowane obrzeże 
Thickened board, specially designed edge

Bezpieczne, hartowane szkło we frontach
Secure, tempered glass in front panels

Pogrubione boki z płyty melaminowanej
Thickened sides made of melaminated board

Lakierowane uchwyty z litego  drewna w kolorze korpusu
Varnished handles of solid wood in the same colour as the furniture body

Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze chrom mat
Chrome matte plastic legs

Szuflady z samozamykaczem / Drawers with self-closing system 
Zawiasy firmy Hettich z dożywotnią gwarancją / Hettich hinges with lifetime warranty

MAESTRO  Witryna MEW-3

MAESTRO  Komoda MEK-1
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 komoda MEK-1
150,1/80,9/45,3

witryna MEW-1
50,1/201,5/39,9

prawa/lewa

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
    – element głęboki / deep component    – oświetlenie diodowe jako opcja / diode lighting as an option    – element narożny (patrz strona 62) / corner component (see p. 62)

MAESTRO – elementy systemu / components of the system

witryna MEW-2
50,1/159,5/39,9

prawa/lewa

witryna MEW-3
100,1/159,5/39,9

szafa MES-1
50,1/201,5/39,9

prawa/lewa

 szafa MES-2
100,1/201,5/54,9

regał MER-1
50,1/201,5/39,9

 szafka MEK-2
100,1/80,9/45,3

 szafka MEK-3
100,1/80,9/45,3

biurko MEB-1
135/76/65

 szafka RTV METV-1
100,1/48,9/45,3

 szafka RTV METV-2
150,1/48,9/45,3

ława MEST-2
120/48,3/60

stół MEST-2
140/75,9/80

półka MEP-1
100,1/35,3/27,2

półka MEP-2
150,1/35,3/27,2

krzesło MESK-1
48/100/46

NEO-3

NEO-3 NEO-3

MAESTRO  Regał MER-1, półka MEP-1 (4 szt.), szafka RTV METV-1 (2 szt.), regał MER-1, biurko MEB-1
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Kolor korpusu: jesion komi  / Body colour: ash komi 
Kolor frontu: dowolny z palety kolorów Restol
Front colour: any colour from the Restol palette of colours

SYSTEM RESTOL day/night w ponad 100 wersjach kolorystycznych
SYSTEM RESTOL day/night in more than a hundred (100) colour versions

Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

day

Czy marzyło Ci się, żeby fabryka wyprodukowała meble w różnych kolorach 
specjalnie dla Ciebie? Teraz jest to możliwe na wyciągnięcie ręki. Wybierając 
ten system sprzedawca nie powie Ci, że producent oferuje meble tylko w jed-
nym kolorze, że trzeba na nie długo czekać i oferta nie jest na Twoją kieszeń. 
RESTOL day/night to kolekcja mebli, w której nie istnieje słowo kompromis, 
to system o nieograniczonych możliwościach i ewenement na skalę świato-
wą. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji frontów kuchennych, 
a zarazem pozycja jednego z liderów tego rynku, zaowocowały zaprojekto-
waniem mebla o dwóch kolorach korpusu, do którego można wybrać różne 
fronty z palety kolorów RESTOL. Meble świetnie nadają się do salonu, pokoju 
młodzieżowego, sypialni czy biura. Jeżeli masz połączony salon z aneksem ku-
chennym – to nasza oferta jest spełnieniem Twoich marzeń. Nie musisz na siłę 
dobierać koloru mebli kuchennych do mebli salonie. Teraz wystarczy, że dopa-
sujesz kolor twojej kuchni do palety kolorów RESTOL i kupisz meble do salonu 
z kolekcji RESTOL day/night w wymarzonym kolorze.

Have you ever dreamt that the plant would manufacture furniture in various 
colours specially for you? Now, it is within your reach. If you choose this system, 
you will never hear from a shop assistant that the manufacturer offers furnitu-
re in one colour only, that you will have to wait for it long, or that the offer is 
unaffordable for you. RESTOL day/night is the collection of furniture that does 
not know the word “compromise”. This is the system of endless possibilities and 
a worldwide sensation. Our long-term experience in producing kitchen fronts, 
and proposal of one of the market leaders, led to designing furniture in two 
colours of the body and diverse fronts that may be selected from the RESTOL 
palette of colours. The furniture is ideal for a sitting room, a room for the youth, 
a bedroom or an office. If your sitting room is connected with the kitchen anne-
xe, our offer will make your dreams come true. You do not have to put a lot of 
effort to find kitchen furniture whose colour would go well with the furniture in 
the sitting room. Now, all you have to do is to match the colour of your kitchen 
to the RESTOL palette of colours and buy furniture to your sitting room from the 
RESTOL day/night collection in your dream colour.

night

RESTOL day  Komoda REK-6D213 (2 szt), szafka RTV RETV-3D213,
                          komoda REK-13BD213, ława REST-1D

RESTOL night   Regał RER-11N209 (3 szt.), półka REP-3N (3 szt.), ława REST-1N,
                              szafka RTV RETV-3N209, półka REP-18N209, witryna REW-5N209

Możliwość wyboru oświetlenia wewnętrznego w szafie narożnej RES-5ND
Options include internal lighting in the RES-5ND corner wardrobe

Kolor korpusu: venge amari  / Body colour: venge amari 
Kolor frontu: dowolny z palety kolorów Restol
Front colour: any colour from the Restol palette of colours

Możliwość wyboru oświetlenia wewnętrznego w szafie narożnej RES-5NN
Options include internal lighting in the RES-5NN corner wardrobe

RESTOL
NOWOŚĆ / NOVELTY
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010009002 012 016 018 022 025 027 028 031 035 038 040
SŁOJE / RINGS

041 042 044 047 049 050 051 052 053 054 055 056 059 073 075

077 078 083 084 085 086 087 088 091 092 093 094 203 204 205

207 209 210 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

224 225 226 227 228 229 230

Z poniższej palety Restol wybierz dowolny kolor frontu mebla. Aktualna oferta kolorystyczna dostępna na restol.com.pl
Choose any colour of the furniture front from the below Restol palette. Updated colour offer is available on restol.com.pl 

Fronty wykonane z MDF pokrytego wysokogatunkową folią PVC
Fronts made of MDF covered with high quality PVC foil

Płyta melaminowana oklejona obrzeżem PVC 
Melamine faced board finished with PVC edge banding

Bezpieczne, hartowane szkło we frontach
Safe, tempered glass used in the fronts

Regulowane nóżki w zakresie 12 mm
Legs adjustable within the 12 mm range

RESTOL day   Szafka RTV RETV-3D031, komoda REK-13BD002

Uchwyt metalowy w kolorze satynowym
Satin metal handle

Prowadnice typu metabox z możliwością regulacji 
precyzyjnego ustawienia frontu w 3 płaszczyznach.
Dno szuflady z płyty o grubości 16 mm
Adjustable Metabox runners allowing precise setting of the front in 3 plains.
The bottom of the drawer is made of 16mm board.

Zawiasy firmy Hettich z dożywotnią gwarancją
Hettich hinges with lifetime warranty

5 lat gwarancji na fronty
5-year warranty for fronts

Możliwość zamówienia frontu w dowolnym kolorze z palety Restol
Fronts of any colour from the Restol palette may be ordered

Sposób zamawiania mebla z frontem (przykładowe zamówienie)
How to order furniture, inclusive of the front (example of an order)

R E S - 1 2 N 0 4 0
szafa / wardrobe RES-12N
kolor korpusu / body colour:
venge amari kolor frontów / colour of the fronts: 040

 
SŁOJE / RINGS  – w standardzie wzór na folii ułożony jest poprzecznie / in standard version the foil pattern is arranged widthwise

 – folie z metalicznym połyskiem / foils with metallic gloss
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RESTOL day   Szafa RES-13D002, szafka RTV RETV-3D031, komoda REK-13BD002, półka REP-3D (2 szt.), szafka REK-26D002, ława REST-1D

RESTOL day  Szafa RES-13D002, biurko REB-1D, kontener REN-1D204, łóżko REL-1D204, półka REP-3D (3 szt.), komoda REK-13BD002
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witryna REW-5D
40/190,6/38,5

prawa/lewa

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne jako opcja / internal lighting as an option     – element narożny (patrz str. 62) / corner component (see p. 62)

RESTOL day – elementy systemu / components of the system

 szafa narożna RES-5ND
87/190,6/87
prawa/lewa

 szafa RES-12D
120/190,6/53,5

regał RER-11D
40/190,6/38,5

półka REP-18D
120/41,8/27,2

 szafa RES-13D
70/190,6/53,5

 szafa RES-16D
40/190,6/53,5

prawa/lewa

regał narożny RER-1ND
53,2/190,6/38,2

regał RER-7D
70/190,6/38,5

komoda REK-13BD
85/119,4/38,5

komoda REK-17D
120/96,5/38,5

prawa/lewa

szafka REK-26D
91,9/96,5/38,5

 komoda REK-6D
70/96,5/53,5

biurko REB-1D
120/75,5/60

 szafka RTV RETV-3D
120/43,3/53,5 

biurko REB-15D
100/75,8/60

 ława REST-1D
90/50/64

kontener REN-1D
40/58/40,2

łóżko REL-1D
206,6/58,5/98,2

łóżko REL-6D
214,2/193,7/107,8

półka REP-3D
42,2/42,2/23

RESTOL day   Łóżko REL-1D002, półka REP-3D (3 szt.), komoda REK-13BD002, szafa RES12D002

Sposób zamawiania mebla Restol day z frontem (przykładowe zamówienie)
How to order Restol day furniture, inclusive of the front (example of an order)

R E W - 5 D 0 0 2
witryna / display cabinet REW-5D 
kolor korpusu: jesion komi
body colour: ash komi kolor frontów / colour of the fronts: 002
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RESTOL night   Komoda REK-6N085, szafka RTV RETV-3N085, półka REP-3N (2 szt.), witryna REW-5N085 (2 szt.), ława REST-1N

RESTOL night   Regał RER-7N, regał RER-11N031 (2 szt.), regał RER-7N, biurko REB-1N (4 szt.), kontener REN-1N002 (4 szt.), szafka REK-26N031 (3 szt.)

12



witryna REW-5N
40/190,6/38,5

prawa/lewa

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne jako opcja / internal lighting as an option     – element narożny (patrz str. 62) / corner component (see p. 62)

RESTOL night – elementy systemu / components of the system

 szafa narożna RES-5NN
87/190,6/87
prawa/lewa

 szafa RES-12N
120/190,6/53,5

regał RER-11N
40/190,6/38,5

półka REP-18N
120/41,8/27,2

 szafa RES-13N
70/190,6/53,5

 szafa RES-16N
40/190,6/53,5

prawa/lewa

regał narożny RER-1NN
53,2/190,6/38,2

regał RER-7N
70/190,6/38,5

komoda REK-13BN
85/119,4/38,5

komoda REK-17N
120/96,5/38,5

prawa/lewa

szafka REK-26N
91,9/96,5/38,5

 komoda REK-6N
70/96,5/53,5

biurko REB-1N
120/75,5/60

 szafka RTV RETV-3N
120/43,3/53,5 

biurko REB-15N
100/75,8/60

 ława REST-1N
90/50/64

kontener REN-1N
40/58/40,2

łóżko REL-1N
206,6/58,5/98,2

łóżko REL-6N
214,2/193,7/107,8

półka REP-3N
42,2/42,2/23

RESTOL night   Regał RER-1NN, regał RER-11N040, biurko REB-15N040, półka REP-18N040, szafa narożna RES-5NN040, szafka REN-1N040, łóżko REL-1N040, półka REP-3N (3 szt.)

Sposób zamawiania mebla Restol night z frontem (przykładowe zamówienie)
How to order Restol night furniture, inclusive of the front (example of an order)

R E S - 5 N N 0 4 0
szafa narożna /
corner wardrobe RES-5NN 
kolor korpusu / body colour:
venge amari kolor frontów / colour of the fronts: 040
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System modułowy składa się z 10 elementów
Module system consists of 10 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

Projekt / Design: Maja Palczewska Studio

Kolekcja na wskroś nowoczesna, gustowna 
i elegancka. Świetnie nadaje się do salonu. Do-
minujący biały, lekko matowy kolor połączony ze 
szlachetnym kolorem dębu, to najnowszy trend 
wzornictwa światowego. Zastosowane oświetlenie 
i delikatny metalowy uchwyt podkreśla wyjątkową 
formę tego mebla.

The collection is thoroughly modern, tasteful and 
elegant. The collection would look wonderful in 
a sitting room. A dominant white, slightly matt 
colour, connected with a noble oak colour, is the 
newest trend in the worldwide design. The applied 
lighting and a delicate metal handle emphasise an 
exceptional form of the furniture.

WOODLINE
NOWOŚĆ / NOVELTY

WOODLINE   Półka WOP-1, szafka RTV WOTV-1, półka WOP-2 (2 szt.), komoda WOK-2, komoda WOK-3, stolik WOST-1

WOODLINE   Stolik WOST-1, szafa WOS-1, szafka RTV WOTV-1, półka WOP-2, komoda WOK-1
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WOODLINE   Szafka RTV WOTV-1, półka WOP-2 (2 szt.), komoda WOK-2
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Kolory: biały (korpus), dąb burlington (front, elementy korpusu)
Colours: white (body), burlington oak (front, elements of the body)

Oświetlenie diodowe jako opcja / Diode lighting as an option

Bezpieczne hartowane półki szklane
Safe tempered glass shelves

Płyta melaminowana oklejona obrzeżem PVC 
Melamine faced board finished with PVC edge banding

Bezpieczne, hartowane szkło w witrynach
Secure, tempered glass in display cabinets

Solidne boki o grubości 56 mm oklejone obrzeżem PVC
56mm solid sides finished with the PVC edge banding

Zawiasy firmy Hettich z dożywotnią gwarancją
Hettich hinges with lifetime warranty

Metalowy uchwyt w kolorze chrom połysk
Chrome gloss metal handle

Prowadnice typu metabox w kolorze aluminium z możliwością regulacji 
precyzyjnego ustawienia frontu w 3 płaszczyznach.
Dno szuflady z płyty o grubości 16 mm
Adjustable Metabox runners of aluminium colour allowing precise setting of 
the front in 3 plains. The bottom of the drawer is made of 16mm board.

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Charakterystyczne elementy z drugiego koloru na frontach wyróżniają meble WOODLINE 
wśród innych systemów / Characteristic elements made in a different colour on the fronts 
are a distinctive feature of the WOODLINE furniture

WOODLINE   Szafka RTV WOTV-1, półka WOP-2, komoda WOK-2, stolik WOST-1
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witryna WOW-1
59/198,5/39,3

prawa/lewa

szafa WOS-1
59/198,5/39,3

prawa/lewa

komoda WOK-3
149/91,5/39,3

prawa/lewa

komoda WOK-2
94/148,5/39,3

 szafa WOS-2
104/198,5/59,3

komoda WOK-1
59/91,5/39,3
prawa/lewa

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie diodowe jako opcja / diode lighting as an option

WOODLINE – elementy systemu / components of the system

 szafka RTV WOTV-1
149/44,2/46 

półka WOP-2
92,8/28/25

stolik WOST-1
90/44,2/59,3

NEO-2

NEO-1

półka WOP-1
59/129,4/30
prawa/lewa

NEO-2

WOODLINE   Komoda WOK-3, witryna WOW-1 (3 szt.), stolik WOST-1
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LUNA  Szafa LS-4, szafa LS-1, komoda LK-2, łóżko LL-2, szafka nocna LN-2

LUNA to mistrzowskie połączenie elegancji z nowoczesnością. Wolnostojące komody, komódki, witryny i szafy w kolorze białym  przyciągają naszą uwagę. No-
woczesne i zarazem bardzo stylowe meble LUNA poddają się indywidualnemu podejściu do aranżacji, ukazując w pomieszczeniach cząstkę naszego stylu. W tej 
kolekcji znajdą Państwo meble do jadalni, salonu i sypialni.

LUNA is a perfect marriage of elegance and modernity. Free-standing small and big white chests of drawers, display cabinets and wardrobes draw our attention. 
Modern and, at the same time, very stylish LUNA furniture can be arranged individually, showing a part of our style in the premises. In this collection, you can 
find furniture to your dining room, sitting room and a bedroom.

LUNA
System modułowy składa się z 18 elementów
Module system consists of 18 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

LUNA  Szafka nocna LN-2 (2 szt.), łożko LL-2, komoda LK-1, lustro LU-1, szafa LS-4
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LUNA  Biurko LB-1, komoda LK-3, półka LP-3, szafa LS-2, łóżko LL-1

LUNA  Szafa LS-1, szafka RTV LTV-1, półka LP-1, komoda LK-4, witryna LW-1 (2 szt.), ława LST-1
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Kolor: alaska biała (korpus, fronty)
Colour: white Alaska (body and fronts)

Witryny (LW-1, LK-4) posiadają oświetlenie w wyposażeniu standardowym
The display cabinets (LW-1, LK-4) are equipped with lighting 
as their standard accessory

Bezpieczne hartowane półki szklane
Safe tempered glass shelves

Wieniec górny wykonany z płyty laminowanej o grubości 22 mm oklejony obrzeżem PVC
Upper rim made of 22mm thick laminated board finished with the PVC edge banding

Bezpieczne, hartowane szkło we frontach
Secure, tempered glass in front panels

Pogrubione boki z MDF
Thickened MDF sides

Zawiasy firmy Salice,
prowadnice rolkowe z samozamykaczem w szufladach 
Salice hinges, roller runners with soft drawer closer system

Metalowy uchwyt w kolorze chrom połysk z białą wkładką
Chrome gloss metal handle with a white insert

Fronty i pogrubienia wykonane z MDF pokrytego wysokogatunkową folią PVC
Fronts and thickening made of MDF covered with a high quality PVC foil

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Eleganckie i unikalne wykończenie frontów / Elegant and unique finishing of the fronts

LUNA  Witryna LW-1 (2 szt.)

5 lat gwarancji na fronty
5-year warranty for fronts
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witryna LW-1
55/202,8/46,2

lewa/prawa

 szafa LS-1
55/202,8/56,8

lewa/prawa

komoda LK-4
98,6/132,3/46,2

komoda LK-1
140/85,6/46,2

 szafa LS-4
195,6/202,8/56,8

 szafa LS-2
95,6/202,8/56,8

komoda LK-2
140/85,6/46,2

komoda LK-3
98,6/85,6/46,2

szafka nocna LN-2
55,4/46,1/46,2

lustro LU-1
125,1/80/2,5

łóżko LL-2
169,2/89,2/206,8

LUNA  Biurko LB-1, szafa LS-1, półka LP-1 (3 szt.), łóżko LL-1, półka LP-3 (4 szt.), komoda LK-3

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne w standardowym wyposażeniu / the component features internal lighting in its standard fittings

LUNA – elementy systemu / components of the system

biurko LB-1
120/75,6/60

szafka RTV LTV-1
139,8/60/46,8 

łóżko LL-3
149,2/89,2/206,8

łóżko LL-1
99,2/89,2/206,8

półka LP-1
101,6/25/25,6

półka LP-3
40/40/23

ława LST-1
80/50/80
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System modułowy składa się z 13 elementów
Module system consists of 13 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

Projekt / Design: Tomasz Łaganowski Artefact

STILO  Szafa SU-1, szafka RTV STV-2, półka SP-2, szafa SR-1 + front SDD-1, witryna SW-2, ława SST-1, półka SP-3, komoda SK-3

Kolekcja STILO doskonale wpisuje się w aktualne 
trendy projektowania nowoczesnych mebli. Pro-
sta, elegancka i masywna forma mebli w kolorze 
orzech viva podkreślona jest przez subtelne detale 
w kolorze aluminium. Kolekcja wspaniale nadaje 
się do salonu, pokoju dziennego czy młodzieżo-
wego.

STILO collection suits perfectly to the present de-
sign trends in modern furniture. A simple, elegant 
and massive form of the furniture in viva walnut 
colour is emphasised with delicate, aluminium col-
our details. The collection would look wonderful 
in a sitting room, living room or the one for the 
youth.

STILO

STILO  Szafa SR-1 + drzwi witryny SDW-1L, regał SR-1, szafa SR-1 + drzwi witryny SDW-1P,
               witryna SW-2, komoda SK-3, szafa SR-1 + drzwi front SDD-1, ława SST-1
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STILO  Szafa SR-1 + drzwi witryny SDW-1L, komoda SK-3, półka SP-2,
               szafa SR-1 + drzwi witryny SDW-1P, ława SST-1
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Kolor: orzech viva
Colour: viva wallnut

Oświetlenie diodowe jako opcja / Diode lighting as an option

Bezpieczne, hartowane szkło we frontach
Secure, tempered glass in front panels

Płyta melaminowana oklejona obrzeżem PVC 
Melamine faced board finished with PVC edge banding

Pogrubione (28 mm) fronty wykonane z płyty melaminowanej 
oklejonej srebrnym obrzeżem PVC
Thickened (28mm) fronts made of melamine faced board finished 
with the silver PVC edge banding

Metalowy uchwyt w kolorze chrom mat
Chrome matte metal handle

Zawiasy firmy Salice,
prowadnice rolkowe z samozamykaczem w szufladach 
Salice hinges, roller runners with soft drawer closer system

Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze chrom mat
Chrome matte plastic legs

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Ekonomiczne oświetlenie diodowe (opcjonalnie) w witrynach. Charakterystyczne pogru-
bione boki / Economic diode lighting in the display cabinets (optionally). Characteristic 
thickened sides

STILO  Szafa SR-1 + drzwi witryny SDW-1P

Bezpieczne hartowane półki szklane
Safe tempered glass shelves
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STILO – elementy systemu / components of the system

STILO  Półka SP-3 (3 szt.), komoda z barkiem SK-1B, ława SST-1, szafa SR-1 + drzwi witryny SDW-1L, półka SP-2, szafka RTV STV-2, szafa SU-1

witryna SR-1 + front SDW-1P
54/201,5/44,5

witryna SR-1 + front SDW-1L
54/201,5/44,5

półka SP-2
120/46,3/27,2

NEO-1 NEO-1

szafa SR-1 + front SDD-1
54/201,5/44,5  szafa SU-1

100/201,5/55,5

komoda z barkiem SK-1B
150/140,9/44,5

komoda SK-3
150/93,7/44,5

ława SST-1
80/49,9/80

witryna SW-1
100/201,5/44,5

NEO-1
NEO-2

witryna SW-2
100/140,9/44,5

NEO-1
NEO-2

regał SR-1
54/201,5/44,5

NEO-2

szafka RTV STV-2
120/49,1/44,5

półka SP-3
100/32/25,6

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie diodowe jako opcja / diode lighting as an option
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System modułowy składa się z 20 elementów
Module system consists of 20 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

BIANCO  Komoda BIK-2, półka BIP-3 (2 szt.), komoda BIK-3, półka BIP-1, szafka RTV BITV-1, szafa BIS-1, ława BIST-1

System modułowy BIANCO tworzy 20 elementów 
w kolorze klon medison/dąb rijeka i jest idealnym 
rozwiązaniem dla wszystkich, którzy poszukują nie-
konwencjonalnych pomysłów na swoje wnętrze. 
Oryginalną stylistykę mebli podkreślają solidne 
dwukolorowe fronty. Funkcjonalność zapewniają 
szuflady i pojemne szafki.

BIANCO module system is formed with 20 ele-
ments in medison maple / rijeka oak colour and 
it is a perfect solution for everyone seeking non-
conventional ideas for their interior. Original style 
of the furniture is emphasised with solid two-
colour fronts. Drawers and capacious wardrobes 
guarantee functionality.

BIANCO

BIANCO  Komoda BIK-1, szafka RTV BITV-2, półka BIP-1 (2 szt.), komoda BIK-5, witryna BIW-2L, witryna BIW-2P, ława BIST-1
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BIANCO  Szafka BIK-1, półka BIP-1, szafka RTV BITV-2, szafa BIS-1, ława BIST-1

2�



Kolory: klon medison (korpus, fronty); dąb rijeka (fronty)
Colours: medison mapple (body, fronts); rijeka oak (fronts)

Oświetlenie diodowe jako opcja / Diode lighting as an option

Możliwość wyboru oświetlenia wewnętrznego w szafie narożnej BIS-5N
Options include internal lighting in the BIS-5N corner wardrobe

Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze chrom mat
Chrome matte plastic handle

Płyta melaminowana oklejona obrzeżem PVC 
Melamine faced board finished with PVC edge banding

Zawiasy firmy Hettich z dożywotnią gwarancją
Hettich hinges with lifetime warranty.

Prowadnice rolkowe z samozamykaczem w szufladach 
Salice hinges, roller runners with soft drawer closer system

Stopki metalowe w kolorze chrom połysk
Chrome gloss metal legs

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Szafa ubraniowa BIS-1, w której przeszklenie nadaje lekkości, a zarazem nie traci swojej 
pojemności i funkcjonalności. Świetnie nadaje się do małych salonów / Glazing in the 
clothing wardrobe makes it look light, without losing anything of its capaciousness and 
functionality. It is suitable for small sitting rooms

BIANCO  Komoda BIK-1

Bezpieczne, hartowane szkło we frontach / Secure, tempered glass in front panels
Bezpieczne hartowane półki szklane / Safe tempered glass shelves
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BIANCO  Witryna BIW-2L, regał BIR-3, witryna BIW-2P, półka BIP-3, szafka RTV BITV-1, półka BIP-1, szafa BIS-1, ława BIST-1

witryna BIW-2L
59/190/42,6

witryna BIW-2P
59/190/42,6

szafka BIK-1
90/111,8/42,6

komoda BIK-2
127/76,3/42,6

półka BIP-1
90/22/23,8

szafka RTV BITV-1
160/45/42,6

półka BIP-3
38,1/65,5/35
prawa/lewa

NEO-1

NEO-1

NEO-1

regał BIR-3 + front BIDD-1
59/190/42,6  szafa BIS-1

90/190/55,6

NEO-1

 szafa BIS-3
90/190/55,6

regał BIR-3
59/190/42,6

komoda BIK-3
90/76,3/42,6

komoda BIK-5
127/76,3/42,6

ława BIST-1
90/49/68

szafka RTV BITV-2
117,2/45/42,6

BIANCO – elementy systemu / components of the system

szafa narożna BIS-5N
96,5/190,4/96,5

prawa/lewa

komoda BIK-6
127/112,2/42,6

biurko BIB-3
120/74,6/50

łóżko BIL-3
(można stosować 1 lub 2 szuflady BILS-1)

204,6/58,6/98,2

szuflada BILS-1
(można stosować 1 lub 2 szuflady do łóżka BIL-3)

99/20/91

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth     – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne jako opcja / internal lighting as an option
 – oświetlenie diodowe jako opcja / diode lighting as an option     – element narożny (patrz strona 62) / corner component (see p. 62)
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Oryginalną stylistykę mebli podkreślają pogrubio-
ne, charakterystyczne boki. Funkcjonalność zapew-
niają szuflady wykonane w technologii metabox. 
Solidne aluminiowe fronty wypełnione przyciem-
nianym bezpiecznym szkłem, wraz z diodowym 
podświetleniem, nadają każdemu pomieszczeniu 
elegancji oraz nowoczesności.

Original style of the furniture is highlighted with 
thickened characteristic sides. Functionality is en-
sured with drawers made in metabox technology. 
Reliable aluminium fronts are ornamented with 
darkened safe glass plus diode lighting, which 
makes each room elegant and modern.

NERO
System modułowy składa się z 22 elementów
Module system consists of 22 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

Projekt / Design: Tomasz Łaganowski Artefact

NERO  Witryna NEK-�, komoda NEK-4, ława NEST-1, witryna NER-1 + front NEDW-1, komoda NEK-2, półka NEP-2, witryna NER-1 + front NEDW-1

NERO  Komoda NEK-6, półka NEP-3 (2 szt.), szafka RTV NETV-2, regał NER-1, lustro NELU-1, komoda NEK-2, ława NEST-1
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NERO  Witryna NER-1 + drzwi witryny NEDW-1, regał NER-1, witryna NER-1 + drzwi witryny NEDW-1, ława NEST-1
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NERO  witryna NER-1 (2 szt.) + front NEDW-1 (2 szt.), regał NER-1, ława NEST-1

Specjalnie zaprojektowane nóżki drewniane 
malowane na kolor aluminium
Wooden legs in the colour of aluminium

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Specjalnie zaprojektowane obrzeże PVC
Specially designed PVC edge banding

Aluminiowy front ramkowy 
z bezpiecznym hartowanym szkłem w kolorze antisol grafit
Aluminium frame front panel 
with secure tempered glass in antisol graphit colour

Zawiasy firmy Salice, 
prowadnice typu metabox w kolorze aluminium
Salice hinges, metabox runners of aluminium colour

Ekskluzywny charakter witryn z aluminiowym frontem,
hartowanym szkłem i opcjonalnym ledowym oświetleniem
Exclusive character of display cabinets with aluminium front, 
tempered glass and optional led lighting.

Ozdobna listwa w kolorze aluminium,
wieniec górny wykonany z płyty o grubości 22 mm zaokrąglonej na narożach
A decorative slat in aluminium – upper rim made of 22 mm thick board
with rounded corners.

Bezpieczne hartowane półki szklane o grubości 6 mm
Safe tempered 6 mm glass shelves

Pogrubione i zaokrąglone boki z MDF
Thickened and rounded sides 
made of medium-density fibreboard (MDF)

Specjalnie zaprojektowany uchwyt aluminiowy
Specially designed aluminium handle

Kolor: dąb belfort
Colour: belfort oak

Opcjonalne trzypunktowe oświetlenie ledowe w niektórych bryłach
Energy efficient diode lighting (cool LED) as an option in selected bodies
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NERO  Komoda NEK-2, ława NEST-1, witryna NER-1 + drzwi witryny NEDW-1, regał NER-1, witryna NEK-3, regał NER-1, witryna NER-1 + drzwi witryny NEDW-1, biurko NEB-1 (2 szt.)

regał NER-1
57,8/206,1/40,3

szafa NER-1
+ front NEDD-1P
57,8/206,1/40,3

witryna NER-1 
+ front NEDW-1
57,8/206,1/40,3

prawa/lewa

komoda NEK-2
148,4/95/40,3

komoda NEK-3
148,4/142,4/40,3

komoda NEK-4
103,1/95/40,3

komoda NEK-5
148,4/95/40,3

komoda NEK-6
103,1/142,4/40,3

półka NEP-2
148,4/25/26,6

lustro NELU-1
119,4/74,6/32

ława NEST-1
120/47/60

szafka RTV NETV-1
103,1/53/40,3

biurko NEB-1
120/75,6/60

regał NER-2
103,1/206,1/40,3

szafa NER-2 + front NEDD-1L + front 
NEDD-1P

103,1/206,1/40,3

szafa NER-2 + fronty 2 x NEDW-1
103,1/206,1/40,3  szafa NES-2

103,1/206,1/60,3

szafka RTV NETV-2
148,4/53/40,3

półka NEP-3
103,1/25/26,6

komoda NEK-7
57,8/142,4/40,3

komoda NEK-8
148,4/142,4/40,3

NEO-1 NEO-1 NEO-2 NEO-2

NEO-2NEO-2

NEO-2NEO-1

szafa NER-1 
+ front NEDD-1L
57,8/206,1/40,3

NERO – elementy systemu / components of the system

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie diodowe jako opcja / diode lighting as an option
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Połączenie klasyki z prostą i niepowtarzalną formą frontu ramkowego – to właśnie wyróżnia kolekcję mebli WENECJA, przeznaczonych do 
dużych i reprezentacyjnych pomieszczeń. Ponadczasowość formy i koloru naturalnego dębu oraz zastosowanie ekonomicznego oświetlenia 
diodowego – specjalnie zaprojektowanego dla tej kolekcji – sprawia, że meble te zadowolą na wiele lat najbardziej wymagających Klientów.

Classic qualities are combined with simple yet unique form of frame front panels - this is the distinguishing feature of WENECJA furniture 
collection which is designed for large and elegant rooms. Thanks to the timeless quality of the texture and colour of natural oak as well as 
the application of energy efficient diode lighting especially designed for this collection, even the most demanding Customers will be satisfied 
with this furniture for many years.

WENECJA
System modułowy składa się z 32 elementów
Module system consists of 32 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

WENECJA  Witryna WENW-2 (2 szt.) + drzwi witryny WENDW-1L i WENDW-1P,
                      półka WENP-1 (3 szt.), komoda WENK-9, krzesło WENSK-1 (4 szt.), stół WENST-2

WENECJA  Witryna WENW-3, szafka RTV WENTV-2, półka WENP-3 (2 szt.), 
                      komoda WENK-10, szafa WENS-3, ława WENST-1

WENECJA  Komoda WENK-6, witryna WENW-3, szafka RTV WENTV-2, półka WENP-1 (2 szt.), witryna WENW-2 + drzwi witryny WENDW-1P, krzesło WENSK-1 (4 szt.), stół WENST-2
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WENECJA  Regał WENR-1, komoda WENK-�, regał WENR-1, komoda WENK-1B, biurko WENB-1, regał WENR-2

WENECJA  Szafa WENS-3, szafka RTV WENTV-2, półka WENP-3, komoda WENK-5, komoda WENK-3B, ława WENST-1
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Wieniec górny wykonany jest z płyty o grubości 32 mm,
specjalnie zaprojektowane obrzeże PVC
Top section is made of 32 mm thick panel; 
specially designed PVC edge banding

Specjalnie zaprojektowany metalowy uchwyt z ornamentem
Specially designed metal handle with an ornament

Front ramkowy wykonany nowoczesną technologią, zawiasy firmy Salice
Frame front panel manufactured with cutting-edge technology; 
hinges manufactured by Salice Company

Szuflady z samozamykaczem w komodach i szafkach (tzw. cichy domyk) / Drawers with 
self-closing system in chests of drawers and cabinets (co-called silent closure)

WENECJA  witryna WENW-2 + drzwi witryny WENDW-1P

Oryginalny otwarty z dwóch stron regał WENR-2
Original WENR-2 shelf open on both sides

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Bezpieczne, hartowane szkło we frontach
Secure, tempered glass in front panels

Pogrubione boki z MDF
Wider MDF side panels

Kolor: dąb amerykański
Colour: American oak

Specjalnie zaprojektowane ekonomiczne oświetlenie diodowe jako opcja
Specially designed energy efficient diode lighting as an option
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komoda WENK-1B
200,1/133,5/46,8

komoda WENK-2
108/133,5/46,8

komoda WENK-3B
154,1/133,5/46,8

komoda WENK-4
62/133,5/46,8

komoda WENK-5
108/133,5/46,8

komoda WENK-6
200,1/86,5/46,8

komoda WENK-�
154,1/86,5/46,8

prawa/lewa

komoda WENK-8
108/86,5/46,8

komoda WENK-9
200,1/86,5/46,8

witryna WENW-1
108/204/46,8

witryna WENW-3
108/204/46,8

szafa WENS-1/front WEND-1P
62/204/46,8

 szafa WENS-2
108/204/57,8

regał WENR-1
85,6/204/46,8

  regał WENR-2
154,1/86,5/51,4

szafka RTV WENTV-2
108/63/46,8

szafka RTV WENTV-3
128/63/46,8

oświetlenie
WENO-2

witryna WENW-2/front WENDW-1P
62/204/46,8

oświetlenie
WENO-2

oświetlenie
WENO-3

oświetlenie
WENO-4

oświetlenie
WENO-2

oświetlenie
WENO-4

oświetlenie
WENO-2

półka WENP-1
40,8/40,8/23

półka WENP-2
100/3,2/23

półka WENP-3
77/3,2/23

komoda WENK-10
108/133,5/46,8

lustro WENLU-1
120,5/75,1/6

krzesło WENSK-1
46/96/51

stół WENST-2
150+50/76/83

ława WENST-1
90/50/90

 szafa WENS-3
108/204/57,8

szafa WENS-1/front WEND-1L
62/204/46,8

witryna WENW-2/front WENDW-1L
62/204/46,8

oświetlenie
WENO-2

biurko WENB-1
125/75,9/61

 witryna narożna WENW-4N
75,2/204/75,2

oświetlenie
WENO-2

 szafa narożna WENS-4N
94,4/204/96,1

WENECJA – elementy systemu / components of the system

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne jako opcja / internal lighting as an option
 oświetlenie diodowe jako opcja / diode lighting as an option     – bryła dwustronna / double-sided component     – element narożny (patrz strona 62) / corner component (see p. 62)
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FRESCO  Regał FR-2, półka FP-1, szafka FK-5, regał FR-2, witryna FK-4, szafka RTV FTV-1, regał FR-2 + drzwi witryny FDW-1L, ława FST-1 

Elegancja, nowoczesne wzornictwo oraz ciekawa, 
intrygująca kolorystyka. Kolekcja stanowi wspaniały 
pomysł na pokój dzienny, młodzieżowy, bibliotekę 
czy salon. Wielość i funkcjonalność brył wyzwoli 
ciekawe inwencje w aranżowaniu pomieszczeń. Ja-
sny dąb linberg i uniwersalny wenge pozwalają na 
dowolny wybór koloru ścian i dodatków. Kolekcja 
sprawi, że każde pomieszczenie nabierze indywidu-
alnego charakteru.

Elegance, modern design and interesting, intrigu-
ing colours. The collection is a perfect idea for 
a living room, a room for teenagers, library or 
a sitting room. Multiple forms and their function-
ality will inspire interesting ideas of how to ar-
range your rooms. Light linberg oak and universal 
wenge wood will let you colour the walls as you 
like and choose any accessories you dream of. The 
collection will make any room unique.

System modułowy składa się z 22 elementów
Module system consists of 22 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

FRESCO

FRESCO  Szafa FS-1, półka FP-1, biurko FB-1, regał FR-1, półka DP-3 (2 szt.), półka FP-1, ława FST-1 

38



FRESCO  Szafa FS-1, półka FP-1, biurko FB-1, regał FR-1
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FRESCO  Regał FR-2 + drzwi witryny FDW-1L, regał FR-1

Nowoczesny uchwyt w kolorze chrom mat
A modern handle in chrome matte  

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Specjalnie zaprojektowane obrzeże PVC
Specially designed PVC edge banding

Front ramkowy z bezpiecznym hartowanym szkłem
Frame front panel with secure tempered glass

Zawiasy firmy Salice / Salice hinges

Oryginalny i niepowtarzalny design drzwi witryn
Original and unique design of display cabinet door

Możliwość wyboru oświetlenia wewnętrznego w szafie narożnej FS-5N
Options include internal lighting in the FS-5N corner wardrobe

Kolory: klon linberg (korpus, fronty), wenge (aplikacje frontów)
Colours: linberg maple (body, fronts), wenge (front designs)

Prowadnice rolkowe z samozamykaczem w szufladach
Roller runners with self-closing system in the drawers

Eleganckie, pogrubione boki z płyty laminowanej 
Elegantly thickened sides made of laminated board.
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FRESCO  Regał FR-2 + drzwi witryny FDW-1L, regał FR-1,  szafka RTV FTV-1, półka FP-2, szafka FK-5 

 szafa FS-1
96,3/190,4/54,1

szafa FR-2 + front FDD-1
57,4/190,4/37,1

prawa/lewa

witryna FR-2
+ front FDW-1L
57,4/190,4/37,1

 szafa FS-4
203,6/200,6/62,4

komoda FK-2
96,3/88,9/37,1

komoda FK-3
147,2/88,9/37,1

komoda z barkiem FK-1B
147,2/109,2/37,1

szafka FK-5
120/109,2/37,1

półka FP-3
52,8/39,5/32
prawa/lewa

półka DP-3
40/40/23

półka FP-1
120/39,5/32

półka FP-2
120/17/21,6

ława FST-1
90/54,1/68

 szafka RTV FTV-1
120/56,1/42,1

witryna FR-2
+ front FDW-1P
57,4/190,4/37,1

 szafa narożna FS-5N
102,8/190,4/103,1

biurko FB-1
120/74,6/50

łóżko FL-1
204,6/58,6/98,2

regał FR-1
57,4/190,4/37,1

regał FR-2
57,4/190,4/37,1

witryna FK-4
120/109,2/37,1

kontener FN-1
40/53,2/46,4

FRESCO – elementy systemu / components of the system

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne jako opcja / internal lighting as an option     – element narożny (patrz strona 62) / corner component (see p. 62)
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MDF  Szafa MS-3, szafka RTV RTV-11 (2 szt.), półka PW-24 (2 szt.), witryna MS-5 

Nieograniczone możliwości zestawień, funkcjonalność, wysokie walory użytkowe, uniwersalny kolor olchy i aż 102 bryły – to wszystko sprawia, że system mebli 
MDF doskonale sprawdza się w biurach i wnętrzach mieszkalnych: sypialni, jadalni, przedpokoju, pokoju gościnnym i młodzieżowym. Zastosowanie frontów MDF 
pokrytych wysokogatunkową folią PVC gwarantuje niezwykłą trwałość mebli z tej kolekcji.

Unlimited arrangement possibilities, diverse functional options,  universal colour of alder and as many as 102 furniture bodies – all that makes the MDF system 
particularly suitable for offices and residential interiors: bedroom, dining room, hall, guest room and teenager’s room. The applied MDF front panels coated with 
high quality PVC film guarantee unusual durability of the furniture in this collection.

System modułowy składa się z 102 elementów
Module system consists of 102 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

MDF

MDF  Witryna MS-14, komoda MK-1�, witryna MS-15, półka PW-24 (3 szt.), ława MST-6 MDF  Półka PW-24 (3 szt.), witryna MS-5, szafka RTV RTV-11, komoda MK-3, 
               półka PW-19, witryna MS-5
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Metalowe uchwyty w kolorze satyny
Metal handles in satin colour

W szufladach zamontowano metalowe, 
rolkowe prowadnice z samozamykaczem
The drawers are equipped with metal roller runners
with self-closing system

Regulowane nóżki / Regulated legs

System nadstawek zwiększających pojemność mebli
System of upper sections increasing the capacity of the furniture

MDF PAKOWNY

W systemie do wyboru m.in.
13 szaf, 5 witryn, 19 komód
The system provides a wide selection of choices, 
e.g. 13 wardrobes, 5 display cabinets, 19 chests of drawers

System oferuje trzy pojemne szafy narożne (na zdjęciu MW-3)
The system includes capacious corner wardrobes (in the photo MW-3)

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

MDF  Komoda z barkiem MK-13B

Zawiasy firmy Hettich z dożywotnią gwarancją
Hettich hinges with lifetime warranty

Płyta o grubości 22 mm wykończona techniką soft
22 mm thick panel finished with soft technique

Kolor: olcha
Colour: alder

Witryny posiadają oświetlenie w wyposażeniu standardowym
All display cabinets are equipped with lighting as their standard accessory

Możliwość wyboru oświetlenia wewnętrznego w niektórych elementach
Possibility to choose inside lighting in selected components

MDF  Komoda z barkiem MK-13B

5 lat gwarancji na fronty
5-year warranty for fronts
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regał narożny MW-�
63,9/202,7/64,2

prawy/lewy

 szafa MS-2
80/202,7/55,2

 szafa MS-3
80/202,7/55,2

 szafa MS-6
60/202,7/55,2

 szafa MS-13
80/202,7/55,2

 szafa narożna MW-3
90/202,7/90,3 prawa/lewa

szafa narożna MW-4
85,7/202,7/86

 szafa MS-12
120/202,7/55,2

szafa MS-1
80/202,7/37,2

witryna MS-5
40/202,7/37,2

prawa/lewa

szafa MS-11
60/202,7/37,2

 szafa MS-16
40/202,7/55,2

prawa/lewa

szafa MS-4
40/202,7/37,2

prawa/lewa

witryna MS-�
70/202,7/37,2

regał MR-7
80/202,7/37,2

regał MR-6
40/202,7/37,2

regał MR-11
60/202,7/37,2

witryna MS-14
70/202,7/37,2

witryna MS-15
40/202,7/37,2

prawa/lewa

komoda MK-19
160/82,7/37,2

komoda MK-20
160/82,7/37,2

regał RN-3
36,8/202,7/36,8

prawy/lewy

komoda MK-18
120/122,7/37,2

komoda z barkiem MK-21B
120/122,7/37,2

 komoda MK-11
80/122,7/55,2

komoda z barkiem MK-13B
120/122,7/37,2

 komoda MK-1�
120/82,7/55,2 prawa/lewa

komoda MK-16
120/82,7/37,2

propozycja zestawu
MW-5+MW-6
prawy/lewy

komoda narożna MW-5
63,9/82,7/63,9

witryna narożna MW-6
63,9/122,7/63,9

komoda MK-12
80/82,7/37,2

regał MK-1
80/82,7/37,2

komoda MK-3
80/82,7/37,2

szafka MK-2D
80/82,7/37,2

 szafka MK-5
80/82,7/55,2

 szafka MK-6
80/82,7/55,2

 komoda MK-10
80/82,7/55,2

 regał RN-4
36,8/202,7/54,8

prawy/lewy

 komoda MK-24
120/24,6/55,2

 komoda MK-23
80/24,6/55,2

 szafa MS-1�
160/202,7/55,2

regał MR-13
80/202,7/37,2

regał MR-14
40/202,7/37,2

prawy/lewy

regał MR-15
80/202,7/37,2

szafka MK-2�
80/82,7/37,2

szafka MK-26
120/122,7/37,2

MDF – elementy systemu / components of the system
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nadstawka MG-4
80/45/37,2 do MR-7, MS-1

nadstawka MG-5
40/45/37,2

do MR-6, MS-4, 5 i 15
prawa/lewa

nadstawka MG-6
85,7/45/86 do MW-4

 nadstawka MG-7
120/45/55,2 do MS-12

nadstawka MG-8
60/45/37,2

do MR-11, MS-11

nadstawka MG-9
70/45/37,2 do MS-7, 14

szafka MP-1
60/63,3/37,2

komoda MP-2
60/63,3/37,2

szafka MP-4
50/82,7/37,2
prawa/lewa

szafka MP-5
90/63,3/37,2

wieszak W-2
90/138,5/29,3

półka PW-5
80/10/25,2

półka PW-6
120/10/25,2

półka PW-10
40/17/21,6

półka PW-11
80/17/21,6

półka PW-12
120/17/21,6

półka PW-15
189,5/50/21,6

szafka wisząca PW-1�
120/42,4/36,9

szafka wisząca PW-18
120/40/26,9

półka PW-19
160/40/26,9

biurko MBN-11
85/75,5/85

biurko MB-9
120/75,5/70

biurko MB-10
100/75,5/70

biurko MB-12
120/75,5/70

biurko MB-13
135/75,5/70

biurko MB-14
160/75,5/70

 szafka RTV RTV-2
80/58,7/53

łącznik ME-4
70/2,8/70

 nadstawka MG-1
80/45/55,2 do MS-2, 3 i 13

 nadstawka MG-2
60/45/55,2 do MS-6

 nadstawka MG-3
90/45/90,3 do MW-3 

prawa/lewa

półka PW-20
80/2,8/23

półka PW-21
120/2,8/23

stół MST-3
136+40/76/79

krzesło MSK-1
47/98/47

łóżko ML-3
207,6/58/97,1

stół MST-2
90+90/75/90

 nadstawka MG-10
40/45/55,2 do MS-16

prawa/lewa

MDFPAKOWNY – system umożliwia montaż nadstawek nad wybranymi elementami / You may assemble top sections over the selected elements of the system

MR-7

MG-4

MR-11

MG-8 MG-5

MS-15 MS-3

MG-1

MS-1

MG-4

 MS-6

MG-2

 MS-12

MG-7

 MS-16

MG-10

MW-4

MG-6

 MW-3

MG-3

MS-14

MG-9

MW-�

MG-11

 szafka RTV RTV-8
120/44/55,2

biurko MB-15
100/75,5/70

biurko MB-16
150/75,5/70

nadstawka MG-11
63,9/45/64,2 do MW-7 

prawa/lewa

szafka wisząca PW-23
120/42,4/37,2

lustro LM-2
49,6/109,6/2,6

komoda MK-9
40/82,7/37,2
prawa/lewa

komoda MK-8
40/82,7/37,2

regał MR-1
80/122,7/37,2

szafka MR-2D
80/122,7/37,2

szafka MR-3B
80/122,7/37,2

regał RN-2
36,8/122,7/36,8

szafka MR-5D
40/122,7/37,2

prawa/lewa

kontener MN-1
40/53,6/46,2

kontener MN-2
40/53,6/46,2
prawy/lewy

regał RTV RTV-11
105/63,4/37,2

stół MST-6
90/50/64

półka PW-24
40/40/23

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne jako opcja / internal lighting as an option
 – oświetlenie wewnętrzne w standardowym wyposażeniu / the component features internal lighting in its standard fittings     – element narożny (patrz strona 62) / corner component (see p. 62)

45



MDF  Komoda MK-13B, witryna MS-5, komoda MK-24, półka PW-24 (2 szt.), szafka MK-26

MDF  Ława MST-6, szafka MK-2D, komoda MW-5, regał MR-13, regał MR-15 (2 szt.), regał MR-13, biurko MB-12 (2 szt.) kontener MN-1, łącznik ME-4
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MDF  Szafa głęboka MS-3, półka PW-20 (4 szt.), biurko MB-10, regał MR-11, komoda płytka MK-3, szafka z barkiem MR-3B, łóżko ML-3 

MDF  Kontener MN-1, łóżko ML-3, półka PW-15, regał MR-1, komoda MK-11, półka PW-24 (2 szt.), biurko MB-9, szafka wisząca PW-1�, szafa MS-3
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DUO  Szafa DS-4, witryna DW-2, szafka RTV DTV-1, półka DP-5, witryna DW-1, ława DST-1

Połączenie kontrastowych kolorów – głębokiego 
wenge i jasnego klonu o delikatnym rysunku sło-
jów daje w efekcie ładnie skomponowane meble. 
Całości dopełnia nowoczesny design oraz przy-
stępna cena. System składa się z 21 elementów 
umożliwiających aranżację każdego wnętrza.

The combination of contrasting colours – the deep 
WENGE and light MAPLE with the delicate marking 
of growth rings – provides furniture with impres-
sive looks. Additional features include contempo-
rary design and affordable price. The system con-
sists of 21 components providing options for any 
kind of room.

System modułowy składa się z 21 elementów
Module system consists of 21 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

DUO

DUO  Szafa DS-2, półka DP-1, szafka RTV DTV-1, witryna DW-2, komoda DK-1, komoda DK-4B, ława DST-1
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DUO  Półka DP-3 (3 szt.), szafka DK-5, szafka RTV DTV-1, szafa DS-2, ława DST-1
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DUO  Witryna DW-2, komoda DK-1, ława DST-1

Nowoczesny dwukolorowy uchwyt
Modern two-colour handle

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Specjalnie zaprojektowane obrzeże PVC,
wieniec górny wykonany jest z płyty o grubości 28 mm
Specially designed PVC edge banding, 
top section is made of 28 mm thick panel

Front ramkowy z bezpiecznym hartowanym szkłem
Frame front panel with secure tempered glass

Zawiasy firmy Hettich z dożywotnią gwarancją,
brązowe prowadnice z samozamykaczem w szufladach 
Hettich hinges with lifetime warranty;
brown runners with self-closing system in the drawers

System oferuje uniwersalne kwadratowe półki DP-3, 
które wspaniale prezentują się w każdym pomieszczeniu
The system includes universal square shelves DP-3 
which give every area a special look

Możliwość wyboru oświetlenia wewnętrznego w szafie narożnej DS-5N
Options include internal lighting in the DS-5N corner wardrobe

Kolory: wenge (korpus), klon (fronty)
Colours: wenge (body), mapple (fronts)

Pogrubione boki z płyty laminowanej o grubości 28 mm
Thickened sides made of 28mm laminated board

50



witryna DW-1
96,3/191,3/42,1

witryna DW-2
55,4/191,3/42,1

prawa/lewa

 szafa DS-1
96,3/191,3/57,1

 szafa DS-2
55,4/191,3/57,1

prawa/lewa

 szafa DS-4
150,2/191,3/64

regał DR-1
55,4/191,3/42,1

komoda DK-1
96,3/89,8/42,1

 komoda DK-2
96,3/89,8/57,1

komoda DK-3
147,2/89,8/42,1

komoda DK-4B
147,2/110,1/42,1

szafka DK-5
116,1/110,1/42,1

półka DP-1
120/100/19,8

półka DP-3
40/40/23

półka DP-5
120/40,5/32

półka DP-6
120/40,5/32

ława DST-1
90/50/68

stolik RTV DTV-1
120/49,5/42,1

szafa DS-3
55,4/191,3/42,1

prawa/lewa

 szafa narożna DS-5N
102,8/191,3/103,1

biurko DB-1
110/75,7/60

łóżko DL-1
213,8/67,5/104,6

DUO – elementy systemu / components of the system

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne jako opcja / internal lighting as an option     – element narożny (patrz strona 62) / corner component (see p. 62)

DUO  Witryna DW-2, Szafka RTV DTV-1, szafka DK-2, półka DP-6, ława DST-1
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VERO  Komoda z witryną VW-3, krzesło VSK-1 (4 szt.), stół VST-1, lustro VLU-1, komoda VK-4

Klasyczny i elegancki system dla wymagających – 
niedrogi w stosunku do mebli drewnianych, a zara-
zem pojemny i funkcjonalny. Nadaje się zwłaszcza 
do salonu, jadalni, sypialni i przedpokoju. Zastoso-
wanie koloru orzech korsico w połączeniu z niepo-
wtarzalnymi witrażami oraz ciekawym oświetle-
niem nadaje tej kolekcji wyjątkowy charakter.

Classic and elegant system for the demanding 
– affordable in comparison with wooden furniture 
and at the same time capacious and practical. It is 
particularly suitable for living room, dining room, 
bedroom and hall. The corsica nut colour combined 
with the uniquely ornamented display cabinets and 
interesting lighting are unique features of this col-
lection.

System modułowy składa się z 30 elementów
Module system consists of 30 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

VERO

VERO  Witryna VW-5, witryna VWN-2, ława VST-2, komoda z witryną VK-10B
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VERO  Komoda z witryną VK-6B, szafa VS-2, szafka RTV VTV-2, ława VST-2

VERO  Witryna VW-1, szafka RTV VTV-2, komoda VK-11B, witryna VW-2, stół VST-1, krzesło VSK-1 (4 szt.), ława VST-2
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Metalowe uchwyty w kolorze starego złota
Metal handle in satin colour

Klasyczny charakter systemu to także ozdobne wieńce górne 
wykonane z MDF w kolorze mebla (powyżej witryna VW-1) 
The classic features of the system also include ornamented MDF top sections in the colour 
of the piece of furniture (above VW-1 display cabinet)

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Ozdobne witraże w drzwiach witryn,
półki oraz witryny wykonane z hartowanego, bezpiecznego szkła 
Decorative ornaments in the display cabinets door, 
shelves and glass door made of secure tempered glass.

VERO  Komoda z witryną VK-6B, półka VP-7, komoda VK-4

Drewniane, bukowe nóżki w kolorze mebla

Wooden, beech legs in the colour 
of the piece of furniture

Wieniec górny (grubości 22 mm) wykończony techniką soft
Top section (22 mm thick panel) is finished with ”soft” technique

Zawiasy firmy Hettich z dożywotnią gwarancją,
brązowe prowadnice z samozamykaczem w szufladach 
Hettich hinges with lifetime warranty
brown runners with self-closing system in the drawers

Kolor: orzech korsico
Colour: korsico wallnut

Wszystkie witryny posiadają oświetlenie w wyposażeniu standardowym
All display cabinets are equipped with lighting as their standard accessory

Możliwość wyboru oświetlenia wewnętrznego w szafie narożnej VSN-1
Options include internal lighting in the VSN-1 corner wardrobe
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witryna VW-1
60,2/209,2/46,4

prawa/lewa

witryna narożna VWN-1
55,3/209,2/55,3

prawa/lewa

witryna VW-2
90,2/209,2/46,4

komoda z witryną VW-3
130,2/209,2/46,4

komoda z witryną VW-4
170,2/209,2/46,4

witryna narożna VWN-2
81,8/209,2/81,8

biurko VB-1
144/75,4/70

krzesło VSK-1
42/98/46

ława VST-2
123/51/60

stół VST-1
151+50/76/83

lustro VLU-1
135,2/87,2/11,1

szafka z barkiem VK-5B
83/129,4/46,4

szafka RTV VTV-2
83/70/46,4

szafka RTV narożna VTV-3
81,8/81,2/81,8

komoda z witryną VK-6B
133/129,4/46,4

komoda VK-1
83/81,2/46,4

komoda VK-2
83/81/46,4

komoda VK-3
163/81/46,4

 komoda VK-7
83/129,4/59,4

komoda VK-4
123/81/46,4

szafa VS-1
60,2/209,2/46,4

prawa/lewa

 szafa VS-2
90,2/209,2/62,7

 szafa VS-3
170,2/209,2/62,7

szafa narożna VSN-1
94,5/209,2/94,5

półka VP-7
80/11/23

półka VP-8
120/11/23

witryna VW-5
90,2/209,2/46,4

komoda z witryną VK-10B
83/129,4/46,4

komoda VK-11B
53/129,4/46,4

komoda VK-9
53/81,2/46,4

VERO – elementy systemu / components of the system

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne jako opcja / internal lighting as an option
 – oświetlenie wewnętrzne w standardowym wyposażeniu / the component features internal lighting in its standard fittings     – element narożny (patrz strona 62) / corner component (see p. 62)

Wszystkie witryny posiadają oświetlenie w wyposażeniu standardowym
All display cabinets are equipped with lighting as their standard accessory

Możliwość wyboru oświetlenia wewnętrznego w szafie narożnej VSN-1
Options include internal lighting in the VSN-1 corner wardrobe
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TORINO  Lustro TOLU-1, szafka TOK-12, komoda TOK-6, ława TOST-1

Jeśli lubisz styl klasyczny to mamy dla Ciebie kolekcję TORINO. Elegancki kolor mebli pięknie harmonizuje z klasycznymi wnętrzami. Niezależnie czy chcesz 
urządzić salon, jadalnię, bibliotekę lub pokój na poddaszu TORINO będzie idealnym wyborem. W Twoim ulubionym pokoju czy bibliotece, gdzie spędzasz wolne 
chwile, kolekcja TORINO na pewno nie zburzy harmonii Twojemu odpoczynkowi.

If you are fond of classic styles, we can offer you TORINO collection. The elegant colour of the furniture beautifully suits classic interiors. Whether you want to 
furnish a living room, dining room, library or a room in the attic TORINO is a perfect choice. The balanced atmosphere of your favorite room or library, where you 
spend your leisure time will never be spoilt by TORINO  collection.

System modułowy składa się z 23 elementów
Module system consists of 23 components

Meble do samodzielnego montażu
Ready-to-assemble furniture

TORINO

TORINO  Witryna TOW-5, komoda TOK-1, szafka TOK-9, stół TOST-2, krzesło TOSK-1 (4 szt.),
                  szafka RTV TOTV-3, komoda TOK-15, ława TOST-1

TORINO  Szafa TOS-2, witryna TOW-5, szafa TOS-2, komoda TOK-6, 
                  szafka TOK-12, ława TOST-1
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TORINO  Komoda TOK-10, regał TOR-1, szafka RTV TOTV-2, witryna TOW-1, ława TOST-1

TORINO  Półka TOP-1 (3 szt.), szafka RTV TOTV-2, półka TOP-1 (3 szt.), regał TOR-1 (4 szt.), ława TOST-1
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Wieniec górny wykonany jest z płyty o grubości 32 mm,
specjalnie zaprojektowane obrzeże PVC
Top section is made of 32 mm thick panel; 
specially designed PVC edge banding

Metalowy uchwyt w kolorze satyny
Metal handle in satin colour

Front ramkowy wykonany nowoczesną technologią;
zawiasy firmy Salice
Frame front panel manufactured in modern technology;
Salice hinges

TORINO  Witryna TOW-1

Bezpieczne, hartowane szkło we frontach
Secure, tempered glass in front panels

Pogrubione boki z MDF
Wider MDF side panels

Półki witryn wykonane z bezpiecznego, hartowanego szkła
The shelves of the display cabinets are made of secure, tempered glass

Fronty ramkowe wykonane nowoczesną i unikalną na polskim rynku technologią 
„Touch-wood”, doskonale imitującą front drewniany / Frame front panels are manufactu-
red in the Touch-wood technology which is quite unique in the Polish market and allows 
for obtaining perfect effects of wood imitation

Z W R Ó Ć  U WA G Ę  /  PAy  At t e n t i o n  t o

Wszystkie witryny posiadają oświetlenie w wyposażeniu standardowym
All display cabinets are equipped with lighting as their standard accessory

Kolor: Palo Santo
Colour: Palo Santo
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komoda TOK-1
139,8/86,5/46,8

komoda TOK-3
55/133,3/46,8

prawa/lewa

komoda TOK-14
95,6/133,3/46,8

półka TOP-1
40,8/40,8/23

półka TOP-2
69/3,2/23

lustro TOLU-1
122,1/76,7/1,9

krzesło TOSK-1
42/98/46

stół TOST-2
150 + 50/76/83

ława TOST-1
90/50,4/68

witryna TOW-1
95,6/203,8/46,8

witryna TOW-2
55,0/203,8/46,8

prawa/lewa

 szafa TOS-1
95,6/203,8/57,4

 szafa TOS-2
55/203,8/57,4

prawa/lewa

witryna TOW-5
95,6/203,8/46,8

szafka RTV TOTV-2
139,8/60,9/46,8

regał TOR-1
95,6/203,8/46,8

komoda TOK-6
139,8/86,5/46,8

szafka TOK-9
95,6/133,3/46,8

komoda TOK-10
139,8/133,3/46,8

 komoda TOK-2
95,6/133,3/57,4

komoda TOK-12
139,8/86,5/46,8

komoda TOK-15
101,8/86,5/46,8

szafka RTV TOTV-3
100,8/60,9/46,8

TORINO – elementy systemu / components of the system

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne w standardowym wyposażeniu / the component features internal lighting in its standard fittings

TORINO  Regał TOR-1, witryna TOW-3, stół TOST-2, krzesło TOSK-1 (3 szt.), półka TOP-1 (3 szt.), półka TOP-2, komoda TOK-1
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MALAGA  Regał MALR-1N, regał MALR-11 (2 szt), regał MALR-1N,  półka MALP-3 (4 szt.),
                    komoda MALK-28, szafka MALK-26, ława MALST-1

MALAGA  Szafa MALS-17, półka MALP-3 (3 szt.), półka MALP-2, 
                    szafka RTV MALTV-3, witryna MALW-5, ława MALST-1

Dzięki systemowi MALAGA każdy może być projektantem! Przy urządzaniu swojego salonu wykorzystacie eleganckie i jednocześnie pojemne elementy jakie 
oferuje system. Unikalny, orzechowy kolor mebli podkreśli ciepły i osobisty charakter Waszych mieszkań i domów. Poczuj zabawę urządzając własne wnętrza. Ta 
kolekcja świetnie nadaje się do pokoju dziennego, jadalni, sypialni, biblioteki, małego biura czy pokoju młodzieżowego. Jeśli masz mało miejsca to pojemność 
szaf i komód pozytywnie Cię zaskoczy • MALAGA system makes it possible for everyone to become a designer! While furnishing your living room you can use the 
elegant as well as capacious elements comprised in the system. The unique walnut colour of the furniture will highlight the warm and personal character of your 
apartments and houses. Have a good time while designing your interiors! This collection will suit a living room, dining room, bedroom, library, a small office or  
a teenager’s room. If you have little space the capacity of the wardrobes and chests will give you a pleasant surprise.

System modułowy składa się z 41 elementów / Module system consists of 41 components

Kolor: orzech / Colour: wallnut

Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

Możliwość wyboru oświetlenia wewnętrznego w szafie narożnej MALS-5N
Options include internal lighting in the MALS-5N corner wardrobe

MALAGA

MALAGA  Regał MALR-1, regał MALR-11, biurko MALB-1, kontener MALN-1, półka MALP-18, szafa MALS-16, szafa narożna MALS-5N, kontener MALN-1, 
                    łóżko MALL-1, półka MAPP-5, komoda MALK-28
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 szafa narożna MALS-5N
87/190,9/87
prawa/lewa

witryna MALW-5
40/190,9/32,1

prawa/lewa

witryna MALW-7
70/190,9/32,1

szafa MALS-1
70/190,9/32,1

 szafa MALS-12
120/190,9/52,1

 szafa MALS-2
70/190,9/52,1

szafa MALS-4
40/190,9/32,1

prawa/lewa

 szafa MALS-13
70/190,9/52,1

 szafa MALS-16
40/190,9/52,1

prawa/lewa

 szafa MALS-17
150,2/190,9/63,3

regał MALR-11
40/190,9/32,1

regał MALR-1N
51,8/190,9/31,8

prawy/lewy

regał MALR-7
70/190,9/32,1

 komoda MALK-17
120/96,9/52,1

komoda MALK-21B
120/119,9/32,1

komoda MALK-13B
120/119,9/32,1

komoda MALK-16
120/96,9/32,1

 komoda MALK-10
70/96,9/52,1

szafka MALK-26
91,9/96,9/32,1

 komoda MALK-28
120/27,9/52,1

 komoda MALK-11
70/119,9/52,1

komoda MALK-12
70/96,9/32,1

komoda MALK-3
70/96,9/32,1

 komoda MALK-6
70/96,9/52,1

komoda MALK-9
40/96,9/32,1
prawa/lewa

biurko MALB-1
120/75,5/60

biurko MALB-3
160/75,5/60

biurko MALB-4
120/75,5/60

 szafka RTV MALTV-2
80/59,3/53

 szafka RTV MALTV-3
120/43,7/52,1

szafka MALP-17
120/42,2/26,8

szafka MALP-18
120/42,2/26,8

półka MALP-2
120/65/17,8

półka MALP-3
42,2/42,2/23

półka MALP-5
70/17/21,6

półka MALP-6
120/17/21,6

kontener MALN-1
40/53,8/46,4

łóżko MALL-1
206,6/79,6/98,2

ława MALST-1
80/50/80

stół MALST-2
120 + 40/76/73

krzesło MALSK-1
45/94/43

MALAGA – elementy systemu / components of the system

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie wewnętrzne jako opcja / internal lighting as an option     – element narożny (patrz strona 62) / corner component (see p. 62)
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szafa JULIA-1
125/195/60

półki JULIA-M (2 szt.)
82,7/1,5/48

szafa JULIA-2
170/195/60

półki JULIA-M (2 szt.)
82,7/1,5/48

szafa JULIA-4
215,5/210/60

półki JULIA-D (2 szt.)
105,3/2,2/46,5

Gdy w twoim domu problemem jest powierzchnia, 
możesz skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań. 
Dzięki połączeniu pakowności, profesjonalnych 
prowadnic firmy Hettich oraz ekonomii produkcji, 
powstały szafy przesuwne w trzech rozmiarach oraz 
z możliwością rozbudowy o część bieliźnianą.

If you have a problem with space shortage at your 
premises, you may avail yourself of proven solu-
tions. Thanks to combining capaciousness, profes-
sional Hettich runners and production economics, 
sliding wardrobes, in three sizes, with an option of 
further extension by adding a linen chest compo-
nent were created.

System modułowy składa się z 5 elementów / Module system consists of 5 components

Kolor: dąb sonoma  / Colour: sonoma oak

Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furnitureJULIA

JULIA  Szafa Julia-4

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
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Julia-2

JULIA  Szafa Julia-4, łożko LL-2
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Element narożny - typ I (wymiary w mm)
Corner component - type I (dimensions in mm)

Mebel / Piece of furniture A B C D E

MDF MBN-11 368 850 850 368 674

MDF MG-11 369 639 639 369 382

MDF MG-3 549 900 900 549 503

MDF MG-6 365 857 857 365 696

MDF MW-3 549 900 900 549 503

MDF MW-4 365 857 857 365 696

MDF MW-5 369 639 639 369 382

MDF MW-6 369 639 639 369 382

MDF MW-� 369 639 639 369 382

Vero VSN-1 411 909 909 411 704

Wenecja WENS-4N 390 944 961 373 807

Malaga MALR-1N 120 318 518 120 444

Malaga MALS-5N 514 870 870 514 504

Bianco BIS-5N 426 965 965 426 762

RESTOL day/night RES-5N  533 883 883 533 495

RESTOL day/night RER-1N  120 382 532 120 488

Element narożny - typ III (wymiary w mm)
Corner component - type III (dimensions in mm)

Mebel / Piece of furniture B C F

MDF RN-1, RN-2, RN-3 368 368 520

MDF RN-4 368 548 660

Element narożny - typ IV (wymiary w mm)
Corner component - type IV (dimensions in mm)

Mebel / Piece of furniture A B C D E F

Duo DS-5N 568 1028 1028 568 460 460

Fresco FS-5N 568 1028 1028 568 460 460

typ I

A

C

B

E

D

Element narożny - typ II (wymiary w mm)
Corner component - type II (dimensions in mm)

Mebel / Piece of furniture A B C D E F

Vero VTV-3 253 818 171 818 253 799

Vero VWN-1 253 535 171 535 253 399

Vero VWN-2 253 818 171 818 253 799

Wenecja WENW-4N 389 752 512 752 389 513

typ II

A

C

B

F

D

E

typ III

B

F

C

typ IV

A

C

B E

F

D

Oświetlenie / Lighting
 Oświetlenie wewnętrzne w standardowym wyposażeniu

           The component features internal lighting in its standard fittings

 Oświetlenie wewnętrzne jako opcja
           Internal lighting as an option

 Oświetlenie diodowe jako opcja (tylko w systemie MAESTRO)
            Diode lighting as an option (exclusively in MAESTRO system)

Oświetlenie diodowe jako opcja (tylko w systemie BIANCO, NERO, STILO, WOODLINE)
           Diode lighting as an option (exclusively in BIANCO, NERO, STILO, WOODLINE systems)

Oświetlenie diodowe jako opcja (tylko w systemie WENECJA)
           Diode lighting as an option (exclusively in WENECJA system)

Meble głębokie / Deep elements
Symbol oznaczający bryłę głęboką / Symbol standing for a deep element

Meble dwustronne / Double-sided objects
Symbol oznaczający bryłę dwustronną / Symbol standing for a double-sided object

Wymiary / Sizes
Wymiary zewnętrzne podane w centymetrach w kolejności: szerokość/wysokość/głębokość
All sizes listed herein are outer sizes – width/height/depth

Kierunek otwierania drzwi / Door opening direction
W niektórych elementach istnieje możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony, 
informacja znajduje się w opisie poszczególnych elementów / Some components include
the option for door fixing on the right/left side, relevant information in the description of 
specific components

Stoły oraz krzesła są wykonane z naturalnego drewna lub  naturalnej okleiny, 
a kolorystycznie wybarwione w sposób możliwie najbardziej zbliżony do koloru danego 
sytemu meblowego. Stanowią uzupełnienie naszej oferty handlowej i są produkowane
przez naszych kooperantów / Tables and chairs are made of natural wood or natural veneer
and are dyed to match the colour of a given furniture system as well as possible. They are 
a supplement to our commercial catalogue and are manufactured by our business partners.

5 lat GWARANCJI. Na wszystkie FRONTY wykonane z płyty mdf i oklejone 
folią PVC z palety RESTOL udzielamy 5 lat GWARANCJI. Szczegółowe warun-
ki gwarancji dostępne są na stronie internetowej www.restol.com.pl
5 year WARRANTY. We give a 5 year warranty for all FRONTS made of mdf 
board and covered with the PVC foil from the RESTOL palette. Precise terms 
and conditions of warranty are available on www.restol.com.pl

Ekspresowa wysyłka. Gwarancja dostawy w 3 dni – opcja niestandardowa, 
umożliwiająca dostawę mebli do salonu, w którym dokonują Państwo zaku-
pów w ciągu 3 dni roboczych. O szczegóły zapytaj sprzedawcę
Express dispatch. Delivery in 3 days guaranteed – a non-standard option 
that guarantees that the furniture will be delivered to you within 3 business 
days. For details, ask a shop assistant.

Możliwość zamówienia frontu w dowolnym kolorze z palety Restol
Fronts of any colour from the Restol palette may be ordered

Oznaczenia i symbole zastosowane w katalogu
Markings and symbols used in the catalogue

najważniejsze zagadnienia ułatwiające prawidłowy montaż mebli / the essential issues related to and facilitating proper assembly of the furniture

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy film instruktażowy, prezentujący / We have posted an instruction film on our website showing

Meble narożne / Corner elements
 Symbol oznaczający bryłę narożną, poniżej wymiar jej poziomego rzutu

 Symbol signifying a corner furniture design, below the dimension 
 of its horizontal section
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Meblowanie na ekranie / Furnishing on the screen
Dla naszych Klientów przygotowaliśmy specjalny program umożliwiający aranżowanie przestrzeni wyrobami firmy Restol. Program jest prosty i intuicyjny w obsłudze, zawiera wiele przydat-
nych funkcji i rozwiązań. Program dostępny jest na stronie internetowej http://restol.com.pl/www/meblowanie.php 

We prepared for our clients a special program that makes it possible to arrange space with Restol products. The program is simple and intuitive in use. It has a lot of useful functions and 
solutions. The program is available on our web site http://restol.com.pl/www/meblowanie.php.
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Błonie, ul. Sochaczewska 34, Salon Meblowy Alm  Ciechanów, ul. Płońska 134B, Meble Wójcik;  
ul. Pułtuska 110, Pawilon Handlowy MAJKA  Garwolin, ul. Bursztynowa 1, Waldi; ul. Sienkiewicza 33, 
PHU WALDI  Góra Kalwaria, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13, Salon Meblowy Edit  Grodzisk Mazowiecki, 
ul. 11 Listopada 38, ART-DREW; ul. Gen. Okulickiego 15, BIB  Grójec, ul. Olimpijska 1, Salon Meblo-
wy Olimp  Kozienice, ul. Radomska 57, PSHU  Legionowo, ul. Słowackiego 7, Mój Dom  Łosice,  
ul. Czarkowskiego 5, Centrum Handlowo Budowlane Ilona Michałek  Maków Mazowiecki, ul. Duńskie-
go Czerwonego Krzyża 6, EURO-ZURT  Mińsk Mazowiecki/Stojadło, ul. Warszawska 93/95, Salon Me-
blowy ORBIT  Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Mazowiecka 11, KOPREX & TOMAKO  Ostrów Mazowiecka, 
ul. Różańska 37, ART DECO MEBLE  Otwock, ul. Wawerska 8, MAGDA S.C.  Piaseczno, ul. Piłsudskiego 
6, UFO  Pionki, ul. Sienkiewicza 31, MEGAN  Płock, ul. Warszawska 6/8, Salon Meblowy Olimp  
Przysucha, ul. Legionów Polskich 6, Mebloland  Radom, ul. Czysta 4, Meblomax; ul. Wernera 8D, Sklep 
Meblowy Omega; ul. Żeromskiego 102, Sklep Meblowy Omega  Siedlce, ul. Brzeska 134, ARCHE Salon 
Meblowy  Warszawa, ul. Daniłowskiego 2/4, Rafał  Wołomin, ul. Sikorskiego 10, Event  Wyszków, 
ul. Szkolna 2, Centrum Meblowe MONIKA  Zwoleń, ul. 11 Listopada 10, PHU SAPI  Żyrardów, ul. Izy 
Zielińskiej 22, Salon Meblowy Olimp; ul. Jaktorowska 10/12, Darex

OPOLSKIE
Brzeg, ul. Trzech Kotwic 11, M.B.  Głuchołazy, ul. Targowa 2, SEZAM  Grodków, ul. Powstańców Ślą-
skich 13, Sklep Meblowy  Kędzierzyn Koźle, ul. Sławiecicka 23, Centrum Meblowe Hermes  Kluczbork, 
ul. Wołczyńska 11, Domex  Olesno, ul. Wachowska 4, PPHU Marco  Opole, ul. Kępska 7, Euro Dom  
Ozimek, ul. Brzeziny 2, Salon Meblowy Meblostyl

PODKARPACKIE
Dębica, ul. Transportowców 14, Salon Meblowy Kera  Jarosław, ul. Reymonta 2, Salon Meblowy Simba 
 Jasło, ul. Towarowa 29, BUD-MARIO  Krosno, ul. Klejówki 21, Zorza  Leżajsk, ul. Żeromskiego 4, 

Salon Meblowy Brzost  Lubaczów, ul. Mickiewicza 105, Salon Meblowy Gama  Mielec, ul. Wolności 
1, Kris-Mat Sklep Meblowy  Nowa Dęba, ul. Słowackiego 4, P.H.U. TEMAR Salon Meblowy  Rzeszów,  
ul. Langiewicza 31, ELMET; ul. Okulickiego 10, WIP Meble  Sanok, ul. II Armii Wojska Polskiego 40, Świat 
Mebli Bis  Stalowa Wola, ul. Rynek 26, Meble OK  Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145, Komfopol

PODLASKIE
Białystok, ul. Jarzębinowa 2A  ZPH DOMOWIK S.C; ul. Przędzalniana 60, MADOM; ul. Św. Rocha 21, 
MADOM  Bielsk Podlaski, ul. Jana Pawła II 6, KORS MEBLE  Grajewo, ul. Nowickiego 6, Sklep Meblowy 
Stanisław, Halina Przybyłowscy  Jedwabne, ul. Łomżyńska 19, P.H.U WISTPOL  Kolno, ul. Senatorska 
22, DOM Handlowy Ściana Wschodnia Sp. J.  Łomża, al. Legionów 14, Dorhen; ul. Sikorskiego 134, 
Sklep Meblowy Boss s.c.  Siemiatycze, ul. Żwirki i Wigury 14, Galeria Mebli ARDEJ  Sokółka, ul. Gro-
dzieńska 142, P.P.U.H. Andrzej Puchalski  Suwałki, ul. Reja 15, KRYSTIAN  Zambrów, Wiśniewo 9, ZPH 
DOMOWIK S.C

POMORSKIE
Chojnice, ul. Gdańska 2, Spar Meble Klawkowo  Gdańsk, ul. Grunwaldzka 219, PHU MEBLE Sp. z o.o.;  
ul. Paderewskiego 9, ORYS P  Gdańsk-Kowale, ul. Magnacka 13, HEBAN MEBLE  Gdynia, ul. Jana  
z Kolna 36, PHU MEBLE Sp. z o.o.  Kartuzy, ul. Kościerska 13, F.H.P.MITEX Sklep Meblowy „Miłosz”  
Lębork, ul. Dworcowa 8A, Romanda  Malbork, ul. Grobelno 68, MPJ MEBLE  Miastko, ul. Małopolska 
31, Meblomark  Słupsk, ul. Banacha 6A, KOBURG-MEBLE; ul. Poznańska 98/99, ZAKŁAD HANDLU „CZE-
SŁAW” HURT-DETAL Sławomir Szweda  Tczew, ul. Jagielońska 55, J.M. MEBLE

ŚLąSKIE
Bielsko Biała, ul. Partyzantów 22, MEBLO-EXPO  Bytom, ul. Dworcowa 26, Firma Handlowa Meko-
na  Cieszyn, ul. Hallera 63, STX  Częstochowa, al. Niepodległości 26/30, D.H. Domator  Gliwice,  
ul. Kopernika 18, Dębscy  Jaworze, ul. Niecała 5, Dyskont Meblowy  Jaworzno, ul. Katowicka 47, Firma 
Handlowa Gracja  Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1, Meblux  Kęty, ul. Kościuszki 14C, Meblux  Ogro-
dzieniec, ul. Kościuszki 208, Molo  Pawłowice, ul. Leśna 16, Pik  Ruda Śląska, ul. Teatralna 2, Firma 
Handlowa Mekona  Rybnik, ul. Raciborska 27, Meble Roman  Sosnowiec, ul. Teatralna 11, Firma Han-
dlowa Gracja  Świerklany, ul. Rybnicka 18, Pik  Świętochłowice, ul. Polna 73, Firma Handlowa Mekona 
 Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 41, FHU Hubert Meble; ul. Szymały 3, Firma Handlowa Mekona  
Wodzisław Śląski, ul. Jana Pawła II 6, Salon Meblowy Lewi  Zabrze, ul. Trocera 39, Firma Handlowa 
Mekona  Żywiec, ul. Za wodą 4, Firma Handlowa Ideal

ŚWIęTOKRZYSKIE
Jędrzejów, ul. Daszyńskiego 17, Meblomat  Kielce, ul. Kołłątaja 7, Sklep Meblowy Bartek; ul. Prosta 50, 
Sklep Meblowy Marex  Końskie, ul. J. Kiepury 2, Sklep Meblowy  Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Osiedle 
Słoneczne 31, Grzesik; ul. Żabia 11, Galeria Mebli ARKADIA  Połaniec, Zawada 2, Komfopol  Sando-
mierz, ul. Błonie 12, Meble Styl  Skarżysko-Kamienna, ul. 3-go Maja 74, Odlewnia  Starachowice,  
ul. Piłsudskiego 84, Sklep Meblowy Relax  Staszów, ul. Koszarowa 3, Limar

WARMIńSKO-MAZURSKIE
Bartoszyce, ul. Młynarska 11, Dom Handlowy „W Starym Młynie”  Działdowo, ul. Męczenników 14, FHU 
WIRO  Elbląg, ul. Kazimierzowo 6D, EXTOM MEBLE  Giżycko, ul. Obwodowa 6G, Erjan Meble  Gołdap, 
ul. Królewiecka 4, Sklep Wielobranżowy IKAR  Kętrzyn, ul. Kruszewiec 3A, KORAL  Lidzbark Warmiński, 
ul. Szwoleżerów 8, Salon Meblowy Danuta Babilec  Morąg, ul. Warmińska 16A, Salon Meblowy Roman 
Malinowski  Mrągowo, ul. Piaskowa 1D, PHU „ATUT” Adam Kopczyński  Nidzica, ul. Sprzymierzonych 
30A, ABM Brzuzy Michał  Nowa Wieś Ełcka, ul. Wyszyńskiego 24A, Salon Meblowy Eden  Olsztyn,  
ul. Boenigka 29, DOM PLUS; ul. Pstrowskiego 24 (DH Karo), Spazio Bello Sp. z o.o.; ul. Żelazna 6, Max 
Mebel  Szczytno, ul. Polna 7, Antex  Węgorzewo, ul. Jaracza 4, Erjan Meble

WIELKOPOLSKIE
Ciążeń, ul. Plac Zamkowy 1, ELMAR  Gniezno, ul. Witkowska 18, Spin  Gostyń, ul. Poznańska 200, 
EWRO  Grodzisk Wielkopolski, ul. Garbary 1, DOMAR S.A. Poznań - Salon Meblowy  Jarocin, ul. Szu-
bianki 19, Salon Meblowy; ul. Wojska Polskiego 47, Marwit  Kalisz, ul. Podmiejska 20, Salon Meblowy 
Domator  Konin, ul. Wał Tarajewy 6, Olimp  Kostrzyn, ul. Mickiewicza 3, Sklep Meblowy  Leszno, 
ul. Dekana 10, EWRO  Mosina, ul. Dworcowa 2, DOMAR S.A. Poznań - Salon Meblowy  Oborniki, 
Bogdanowo 47A, Ramer; ul. Sądowa 4, DOMAR S.A. Poznań - Salon Meblowy  Ostrów Wielkopolski, 
ul. Batorego 40, FHU Fagus  Ostrzeszów, ul. Sportowa 11, HM Błoch  Piła, ul. Drygasa 6, HERMES 
- WPHW Piła  Poznań, ul. Dziadoszańska 10, Salon Meblowy Bazar; ul. Racjonalizatorów 3, Domar S.A. 
Poznań - Salon Meblowy; ul. Szczawnicka 4, Domar S.A. Poznań - Centrum Meblowe; ul. Wołczyńska 50, 
Hoppe  Rawicz, ul. Saperska 2A, EWRO; ul. Sienkiewicza 27, Almi Mebel  Szamotuły, ul. Sportowa 37, 
DOMAR S.A. Poznań - Salon Meblowy  Śrem, ul. Powstańców Wielkopolskich 20, Sroczyńscy; ul. Wojska 
Polskiego 11, DOMAR S.A. Poznań - Salon Meblowy  Środa Wielkopolska, ul. Hallera 9, DOMAR S.A. 
Poznań - Salon Meblowy  Trzcianka, ul. Sikorskiego 59, PRYM - WPHW Piła  Turek, ul. Kolska Szosa 7C, 
Drawer; ul. Kolska Szosa 36, Olimp  Wiry, ul. Poznańska 26, Mobili Servis  Wolsztyn, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 20, Otar  Września, ul. Chrobrego 13, DOMAR S.A. Poznań - Salon Meblowy  Złotów, 
ul. Kujańska 8, Majster

ZACHODNIOPOMORSKIE
Dębno, ul. Gorzowska 8, Diana Dębno  Drawsko Pomorskie, ul. Spokojna 1A, Hurt i Detal W.Flis  
& U.Hornostaj  Goleniów, ul. Pułaskiego 15, ARS Meble  Kołobrzeg, ul. Unii Lubelskiej 13, Salon Me-
blowy  Koszalin, ul. Poprzeczna 4, Lorens  Łobez, ul. Obrońców Stalingradu 22H, Salon Meblowy Janik 
 Nowogard, ul. 3-go Maja 16, ARS Meble  Szczecin, ul. Goleniowska 25A, ABA Meble  Świdwin,  
ul. Połczyńska 29C, Domex  Wałcz, ul. Kilińszczaków 43, ORION - WPHW Piła

punkty sprzedaży mebli
stan na 29.01.2014 r.



RESTOL day   

Ława REST-1D, łóżko REL-1D035, 
łóżko REL-6D, szafka REK-26D035

RESTOL day   

Łóżko REL-6D, biurko REB-1D, kontener REN-1D035,
komoda REK-6D035,  szafa RES-5ND035, 

szafa RES-16D035, regał RER-1ND 



Katalog nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w oferowanych meblach
nie zmieniając ich ogólnego charakteru. W zdjęciach aranżacyjnych mogą być użyte bryły nie występujące aktualnie w ofercie. Ze względu na ograniczenia wynikające 

z techniki druku offsetowego kolory reprodukowanych mebli mogą różnić się od rzeczywistych. Meble sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu.

The catalogue does not constitute an offer as defined under the regulations of the Polish Civil Code. The manufacturer is entitled to implement changes in offered furniture 
without changing its general capacity. The photos can include the units which are not currently available. In respect of the offset printing technology 

the colours of furniture photos can differ from the real ones. The furniture is sold in boxes, ready-to-assemble.
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