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Oddajemy w Wasze ręce katalog oferty BIM MEBLE 2022.

Spółka BIM została założona w 1994 roku jako rodzinna firma. Wywodzimy się z Biłgoraja, miasta położonego w południowo-
wschodniej Polsce. Zajmujemy się produkcją, dystrybucją i eksportem mebli mebli korpusowych z płyt meblowych, MDF i drewna.
Od 6 lat specjalizujemy się w produkcji dla rynku e-commerce. Realizujemy autorskie meble seryjne jak produkcję wg. wzorów
naszych partnerów. Oferujemy głównie meble domowe do salonu, sypialni, kuchni, łazienki, pokoju dziecięcego i młodzieżowego. 
Stawiamy na:
 – jakość oferowanych produktów, konkurencyjne ceny oraz pełne zadowolenie klienta,
 – kompleksowość (od projektu zamówienia po realizację i dostawę ),
 – otwartość w relacji z partnerami.

Wnikliwie słuchamy naszych klientów co, w połączeniu z doświadczeniem, pozwala urzeczywistnić najbardziej odważne projekty.
Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w eksporcie posiadamy głęboką wiedzę na temat rynku meblarskiego w Polsce i nie tylko.
Współpracujemy z większością wiodących polskich producentów. Jesteśmy w stanie spersonalizować ofertę pod indywidualny projekt
i podany budżet. Realizujemy zarówno zamówienia seryjne, jak i pojedyncze zlecenia. Posiadamy własną bazę magazynową z
możliwością kompletacji towarów także z innych fabryk. Optymalizujemy logistykę transportu wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbędnych dokumentów. Dostarczamy produkty do ponad 30 krajów na świecie drogą lądową, powietrzną, morską oraz koleją.
Naszym klientom oferujemy profesjonalną obsługę. Lubimy naszą pracę i jesteśmy otwarci na wszelkie nowe doświadczenia.

Nasze wartości to: Pasja. Partnerstwo. Lojalność.

Prezes Zarządu
BIM Sp. z o.o.
Bogusław Buczek

www.bimfurniture.com

BIM Sp. z o.o., ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj, Poland
E-commerce +48 606 487 291, Export department +48 698 035 825

e-mail: info@bimfurniture.com, www:bimfurniture.co
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MEBLE SYSTEMOWE 
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MAJA
MONDI
TRASCO 1
TRASCO 2
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7-8 
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20-21
22-23
24
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26-27
28-29
30-31
32
33
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AURIS
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AURIS

ww.bimfurniture.com

RTV 150
150/42/42

RTV 200
200/42/42

Ława
150/40/89

Komoda 3D
135/42/82

Witryna
45/37/115

Komoda 4D
180/42/82

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Półka 120
120/16/20

Półka 150
150/16/20

Komoda 3D3S
180/42/82
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ANETTE
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ANETTE
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Anette RTV 151
151/43/37

Anette RTV 198
198/43/37

Anette L
151/44/86

Anette M
94/70/37

Anette C
198/44/86

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Anette A
115/20/20

Anette B
151/20/20

Anette O
60/44/190

Anette G
47/37/129
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RAVENNA A - ARTISAN
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RAVENNA A - GRANAT
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RAVENNA A - ZIELEN
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RAVENNA B - BIAŁY
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RAVENNA B - CZARNY
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RAVENNA C - BIAŁY
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RAVENNA C - CZARNY
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RAVENNA - BRYŁY

ww.bimfurniture.comwymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

RTV 3D
149,7/41,8/57,8

 

RTV 2D1S
149,7/41,8/57,8

 

Komoda 3D
149,7/41,8/88,9

 

Komoda 2D1DM
149,7/41,8/88,9

 

Komoda 2D3S
149,7/41,8/88,9

 

RTV 4D
199,6/41,8/57,8

 

RTV 2D2S
199,6/41,8/57,8

 

Komoda 4D
199,6/41,8/88,9

 

Komoda 2D2DM
199,6/41,8/88,9

 

Komoda 3D3S
199,6/41,8/88,9

 

Witryna 1DS
59,6/41,8/217

 

Stolik
90/59,3/45,1
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RAVENNA - FRONTY

ww.bimfurniture.com

Ravenna A - lamel
artisan/czarny

Ravenna A - lamel
biały/czarny

Ravenna A - lamel
granatowy/czarny

Ravenna A - lamel
zielony/czarny

Ravenna B - dekor
biały

Ravenna B - dekor
zielony

Ravenna B - dekor
granatowy

Ravenna B - dekor
czarny

Ravenna C- diamond
biały połysk

Ravenna C - diamond
czarny połysk
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DIUNA CZARNA

ww.bimfurniture.com

RTV  2D1K 145
144,5/41,9/60,2

RTV 2D1K 193
192,2/41,9/60,2

Komoda 3D 145
144,5/41,9/90,2

Komoda 4D 192
192,6/41,9/90,2

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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DIUNA BIAŁA
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AURA

ww.bimfurniture.com

Kolekcja AURA została wykonana w nowoczesnym stylu oraz w naturalnej kolorystyce. Połączenie drewnianego dekoru dębu artisan z matową
czernią może współgrać w różnorodnych aranżacjach wnętrz, w salonie, jadalni, sypialni bądź pokoju młodzieżowym. Meble są wyposażone w
bezuchwytowe fronty, mają prosta, ale też bardzo praktyczną konstrukcję. Kolekcja składa się z szafek pod telewizor, komód, półek wiszących oraz
jednej witryny – szafki oraz witryna mogą być postawione na cokole lub zawieszone na ścianie, co pozwala na aranżowanie różnorodnych
meblościanek do salonu.



ww.bimfurniture.com- 21 -

AURA 

ww.bimfurniture.com

RTV 200
ver1   200/37/36
ver2   200/37/42

Komoda 2d4s
164/41/89

Komoda 4d
198/41/89

Półka 120
120/16/20

Półka 150
150/16/20

ver2   37/33/150
ver1   37/33/143,5

Witryna 1ds

RTV 150
ver1   150/37/36
ver2   150/37/42
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LUXI 
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LUXI

ww.bimfurniture.com

RTV 160
160/41,8/56

RTV 195
194,8/41,8/56

Komoda 2D3S
146/41,8/80

Komoda 3D 146
146/41,8/80

Komoda 4D 195
194,8/41,8/80

Komoda 3D3S
194,8/41,8/80

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Ława 90
90/60/45
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BELLO BIANCO

ww.bimfurniture.com

Bello Bianco 1
105/40/89

BELLO BIANCO to praktyczna kolekcja we włoskim stylu, zachwyjącają swym minimalizmem, elegancją i prostotą. Pojemne komody w różnych
konfiguracjach pozwolą zaaranżować zarówno salon, sypialnię jak i eleganckie biuro czy gabinet. Meble charaktyzują się olśniewającym
połyskiem, cichym domykiem oraz bezuchwytowym otwieraniem przy pomocy ryflowań na frontach.

Bello Bianco 2
105/40/89

Bello Bianco 3
150/40/89

Bello Bianco 4
195/40/89

Bello Bianco 6
150/40/89

Bello Bianco 5
180/43/45

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)



ww.bimfurniture.com

Como Bianco 2
107/40/90

Como Bianco 3
155/40/90

Como Bianco 5
180/45/45

- 25 - www.bimfurniture.com

COMO BIANCO  to stylizowana na włoski styl kolekcja klasy premium. Charakteryzuje ją wysoka jakość wykonania - zarówno fronty, jak i korpusy,
są lakierowane na wysoki połysk. Ergonomiczne komody to połączenie eleganckiego wygląda z wysokim komfortem użytkowania. Kolekcja składa
się z czterech komód w różnych konfuguracjach oraz jednej szafki RTV. Pozwoli z powodzeniem zaaranżować salon, biuro lub gabinet. 

COMO BIANCO

Como Bianco 1
107/40/90

Como Bianco 4
203/40/90

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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NUKA K
197,5/45/87

www.bimfurniture.com

NUKA

NUKA C
155/45/87

NUKA D
197,5/45/87

NUKA RTV 160
160/43/48

NUKA RTV 200
200/43/48

NUKA to bogata kolekcja do salonu w naturalnej kolorystyce. Charakteryzuje się nowoczesnym i przyjemnym dla oka wyglądem - o jej uroku
decydują duże czarne nogi w formie ramy, które pięknie kontrastują z resztą mebla, a także zapewniają stabilność. W skład kolekcji wchodzą
komody, szafki rtv, witryny, stół oraz półka wisząca. Meble są cenione za wysoką ergonomię, pojemność i konform użytkowania.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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NUKA F
110/60/48

www.bimfurniture.com

NUKA

NUKA J
90/45/110

NUKA E
58/45/188

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

NUKA I
140-200/90/76
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MAJA

MAJA to kolekcja praktycznych i uniwersalnych komód z szufladami. Meble cechują się minimalizmem oraz dużą ergonomią. Proste bezuchwytowe
fronty oraz atrakcyjne cokoły sprawiają, że kolekcja będzie pasować do pomieszczeń w stylu nowoczenym, minimalistycznym oraz loftowym.
Nadają sie do aranżacji salonu, pracowni lub sypialni.
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MAJA 140 s8
140/40/103,4

www.bimfurniture.com

MAJA 120 2d4s C
120/40/103,4

MAJA 40s2
40/40/51

MAJA RTV 150
150/40/38

MAJA 120 s6
120/40/80

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

MAJA
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MONDI

Witryna wisząca
48/40/125

Ława 60
60/63,2/47,5

RTV 158
158/40/47

RTV 188
188/40/47

Szafka wisząca
48/40/125
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MONDI

Łóżko
101,6/206,4/90

Ława 100
100/53,2/47,5

Półka 125
125/20/20

Szafka nocna
48/43,2/47,5

Komoda 158
158/40/84

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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MONDI

Stół
160-200/90/76

Komoda 188
188/40/84

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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TRASCO 1

60/22/65

TRASCO 2

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

60/20/6560/22/65 60/22/65 60/20/65 60/20/65



MEBLOŚCIANKI

www.bimfurniture.com

MEBLOŚCIANKI 

ELIZA
MARGO
LUSIA 1
DARIA
HALO

35
36
37
38
39
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ELIZA
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ELIZA to przestronna i nowoczesna meblościanka do salonu. Podwójna szafka RTV pozwala na
umieszczenie nawet bardzo dużego telewizora. Posiada trzy wiszące witryny oraz podwójna
półkę wiszącą z atrakcyjnym panelem. Fronty w wysokim połysku. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 40/32/110 - regał wiszący (2x)
               40/32/110 - witryna
               138/42/32,5 - szafka RTV (2x)
               140/24/110  - półka wisząca
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Uniwersalna i elegancka meblościanka do salonu, składające się z szafki RTV, dwóch przeszklonych witryn oraz podwójnej półki wiszącej. Zestaw
można dowolnie konfigurować. Fronty wykonane w wysokim połysku. 

MARGO

www.bimfurniture.comwymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 200/42/32,5 - szafka pod telewizor
               40/32/110 - witryna (2x)
               120/22,5/ - półka wisząca (2x)



LUSIA 1

Praktyczny i kompaktowy zestaw do salonu, składający się z szafki RTV, dwóch wiszących
witryn zamkniętych oraz jednej półki. Meblościanka charakteryzuje się minimalistyczną i
uniwersalną stylistyką oraz atrakcyjnymi bezuchwytowymi frontami. Zostaw można dowolnie
konfigurować.

- 37 - www.bimfurniture.comwymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 28/30,6/100,2 - szafka wisząca (2x)
               175,2/37/28,4 - szafka RTV 
               98,,2/16/15  - półka wisząca
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DARIA

www.bimfurniture.com

Uniwersalna i kompaktowana meblościanka, pasująca do średnich oraz małych pomieszczeń.
Składa się z szafki rtv, witryny stojącej, witryny wiszącej oraz podwójnej półki z panelem. Jej zaletą
jest dużo ergonomia, pozwalające dobrze rozplanować ograniczoną przestrzeń. 
Wykonana w nowoczesnym stylu, z frontami w połysku.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 130/44/32,5 - szafka RTV
              80/37/112,5 - witryna
              30/40/110 - regał wiszący
              90/19,5/40  - półka wisząca
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HALO

www.bimfurniture.comwymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 160/35/30,8 - szafka RTV
              50/30/69,8 - witryna stojąca
              50/30/67,8 - witryna wisząca
              100/16,6/15  - półka wisząca

Uniwersalna i kompaktowana meblościanka, pasująca do średnich oraz małych pomieszczeń.
Składa się z szafki rtv, witryny stojącej, witryny wiszącej oraz półki z panelem. Jej zaletą jest duża
ergonomia, pozwalające dobrze rozplanować ograniczoną przestrzeń. 



MEBLE RTV
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MEBLE RTV 
AURA 150
AURA 200
DUO 160
ARSEN
EVA 180
EVA 195
KATE 
RTV 200
MONA 100 + 100
MONDI 158
MONDI 188
NET
NUKA 160
NUKA 200
RTV 190
LIVIA TV 160
ADAM
ANETTE 151
ANETTE 198
KAYA
MANTA
MORENO
YOGI

41
42
43
44-45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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AURA 150
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AURA 150 to bogata i bestsellerowa kolekcja uniwersalnych szafek RTV w wymiarach 150 cm. Szafki mogę być wiszące lub stojące na cokołach
(wyboru można dokonać w czasie montażu). Dzięki nowoczesnemu wyglądowi świetnie wpasowują się do współczesnych salonów. Zostały
wyposażone w dwie boczne zamykane półki, jedną podłużną (otwieraną do dołu) oraz jedną otwartą półkę na dekodery, konsole i podręczne
drobiazgi. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 150/37/42  - wersja stojąca                      
               150/37/36 - wersja wisząca
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AURA 200

www.bimfurniture.com

AURA 200 to bogata i bestsellerowa kolekcja uniwersalnych szafek RTV w wymiarach 200 cm. Szafki mogę być wiszące lub stojące na cokołach
(wyboru można dokonać w czasie montażu). Dzięki nowoczesnemu wyglądowi świetnie wpasowują się do współczesnych salonów. Zostały
wyposażone w dwie boczne zamykane półki, jedną podłużną (otwieraną do dołu) oraz jedną otwartą półkę na dekodery, konsole i podręczne
drobiazgi. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 200/37/42  - wersja stojąca  
               200/37/36 - wersja wisząca
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DUO 160

www.bimfurniture.com

Atrakcyjna dwuczęściowa szafka RTV. Składa się z części wiszącej oraz dodatkowego, kładzionego na ziemi panelu. Cześć wisząca posiada dwa
zamykane schowki oraz dwie otwarte półki z otworami na kable.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 160/34,6/30  - szafka RTV
                160/33/10,6 - platforma
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ARSEN

www.bimfurniture.comwymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

ARSEN KOM 3D4S   
190/42,5/77,2    

ARSEN RTV 2D2S   
190/42,5/45,2    
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ARSEN

www.bimfurniture.comwymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

ARSEN KOM 3D4S   
190/42,5/77,2    

ARSEN RTV 2D2S   
190/42,5/45,2    
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EVA 180
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Szafka pod telewizor EVA 180 to przemyślany mebel dający bardzo dużo miejsca na sprzęt RTV wszelkie akcesoria, czasopisma i inne drobne
przedmioty. Wyróżnia się wysokiej klasy wykonaniem oraz nowoczesnym designem. EVA posiada dwie przestronne szafki, szufladę oraz cztery
otwarte półki. Jej cechą charakterystyczną jest solidny podwójny blat. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 180/42/51
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EVA 195

www.bimfurniture.com

Szafka pod telewizor EVA 195 to przemyślany mebel dający bardzo dużo miejsca na sprzęt RTV wszelkie akcesoria, czasopisma i inne drobne
przedmioty. Wyróżnia się wysokiem klasy wykonaniem oraz nowoczesnym designem. EVA posiada dwie przestronne szafki szufladę oraz cztery
otwarte półki. Jej cechą charakterystyczną jest solidny podwójny blat. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 195/42/51
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KATE

www.bimfurniture.com

KATE to ergonomiczna szafka pod telewizor z dwoma pojemnymi zamykanymi schowkami oraz dwoma przestrzennymi półkami na sprzęt RTV.
Posiada wysokie stabilne nogi, dobrze wpasuje się w minimalistyczne i współczesne pomieszczenia. Uroku dodają jej dwie atrakcyjne listwy. Fronty
zostały wykonane w wysokim połysku. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 189/37/45
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RTV 200

www.bimfurniture.com

Bestsellerowana kolekcja stojących szafek RTV 200. Szafki 200 posiadają trzy duże zamykane schowki oraz jedną przestronną półkę otwartą.
Bezuchwytowe fronty zostały wykonane w wysokiej klasy połysku. Szafka świetnie odnajdzie się w nowoczesnym i współczesnych pomieszczeniach,
można na niej bezproblemowo umieścić największe produkowane telewizory.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 200/37/41,6
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MONA 100 + MONA 100
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Uniwersalna szafka pod telewizor, idealna do salonu lub pokoju młodzieżowego. Szafka może być lewo lub prawostronna, w zależności od wyboru
dokonanego przy montażu. Kupując dwie szafki, można je złożyć obok sobie, tworząc zestaw.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 103/40/39 + 103/40/39 
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MONDI 158
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Nowoczesna i praktyczne kolekcja do salonu, w naturalnej i ciepłej kolorystyce. Uroku meblom dodają czarne nogi w formie ramy oraz atrakcyjne
listwy. Meble są bardzo ergonomiczne, dzięki bogactwu zamkniętych i otwartych półek.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 158/40/47
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MONDI 188
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Nowoczesna i praktyczne kolekcja do salonu, w naturalnej i ciepłej kolorystyce. Uroku meblom dodają czarne nogi w formie ramy oraz atrakcyjne
listwy. Meble są bardzo ergonomiczne, dzięki bogactwu zamkniętych i otwartych półek.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 188/40/47
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NET

www.bimfurniture.com

Uniwersalna szafka pod telewizor, wykonana w nowoczesnym stylu. Szafka może być wisząca lub stojąca (po zamontowaniu opcjonalnych nóg).
Bezuchwytowe fronty zostały wykonane w wysokim połysku. Posiada jedną szklaną półkę (miejsca przeznaczone na dekodery lub konsole) oraz
dwa zamykane schowki.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 180/40/46  - wersja stojąca 
              180/40/43 - wersja wisząca
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NUKA 160 
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Nuka to bogata kolekcja do salonu w naturalnej kolorystyce. Charakteryzuje się nowoczesnym i przyjemnym dla oka wyglądem - o jej uroku
decydują duże czarne nogi w formie ramy, które pięknie kontrastują z resztą mebla, a także zapewniają stabilność. W skład kolekcji wchodzą
komody, szafki rtv, witryny, stół oraz półka wisząca. Meble są cenione za wysoką ergonomię, pojemność i komform użytkowania.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 160/43/48
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NUKA 200 
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Nuka to bogata kolekcja do salonu w naturalnej kolorystyce. Charakteryzuje się nowoczesnym i przyjemnym dla oka wyglądem - o jej uroku
decydują duże czarne nogi w formie ramy, które pięknie kontrastują z resztą mebla, a także zapewniają stabilność. W skład kolekcji wchodzą
komody, szafki rtv, witryny, stół oraz półka wisząca. Meble są cenione za wysoką ergonomię, pojemność i komform użytkowania.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 200/43/48
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RTV 190

Ergonomiczna szafka RTV z bezuchwytowymi frontami w wysokim połysku. Posiada pojemną, otwieraną do dołu szafkę oraz dwie szklane półki
(opcjonalnie podświetlane). 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 190/35/45
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LIVIA TV 160

Piękna, elegancko i gustowna - oto szafka LIVIA, idealna do salonu. Szafka posiada praktyczne rozwiązania, które czynią ją nie tylko atrakcyjną,
ale też użyteczną. Komoda jest dwupoziomowa, co daje dużo miejsca na dekodery, konsole, sprzęt grający lub piloty i inne podręczne przedmioty.
Po bokach znajdują się praktyczne półki na drobiazgi, w których można również umieścić głośniki (środkowa półka jest montowana opcjonalnie).
Całość dopełnia pojemna szafka zamknięta z jedną przegrodą. Zarówno blat jak i fronty są wykonane w wysokim połysku.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 160/40/45
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ADAM 

Pojemna i nowoczesna szafka RTV z podwójnym blatem. Posiada przestronną przestrzeń zamkniętą oraz otwartą, w tym jedną szufladę. Można na
niej bezproblemowo umieścić nawet największe telewizory. Atrakcyjny wygląd sprawia, że świetnie odnajdzie się we współczesnych
pomieszczeniach. 

wymiar: 180/42/51 
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ANETTE 151 
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Atrakcyjna szafka pod telewizor w naturalnej kolorystyce, świetna do salonu. Posiada trzy zamykane schowki oraz miejsce na dekoder lub konsole,  
 z otworem na kable. Dodatkowego uroku dodaje szafce wstawka w modnym kolorze dębu artisan.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 151/43/37
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ANETTE 198 
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Atrakcyjna szafka pod telewizor w naturalnej kolorystyce, świetna do salonu. Posiada trzy zamykane schowki oraz miejsce na dekoder lub konsole,  
 z otworem na kable. Dodatkowego uroku dodaje szafce wstawka w modnym kolorze dębu artisan.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 198/43/37
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KAYA 

Szafka RTV o zwartej i wytrzymałej konstrukcji. Dzięki dużej liczbie półek wykazuje się wysoką ergonomią. Dodatkowe uroku dodają jej dwie szklane
półki po bokach. Szafka jest uniwersalna, może być wisząca lub stojąca. 

wymiary: 160/34,6/43  - wersja stojąca  
               160/34,6/41 - wersja wisząca
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MANTA

Szafka RTV o prostej stylistyce, wyposażona w trzy praktyczne otwarte półki. Szafka jest uniwersalna, można ją powiesić lub postawić na
opcjonalnie montowanych nóżkach. Posiada atrakcyjny wygląd dzięki dwóm symetrycznym, frontowym listwom. 

wymiar: 160/34,6/32  - wersja stojąca  
              160/34,6/30 - wersja wisząca
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MORENO

Uniwersalna szafka pod telewizor, wykonana w nowoczesnym oraz nieco industrialnym stylu. Szafka może być wisząca lub stojąca. Posiada dwie
zamykane półki oraz trzy otwarte. 

wymiary: 160/34,6/43  - wersja stojąca 
                160/34,6/41 - wersja wisząca
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Bardzo praktyczna szafka pod telewizor na kółkach polskiej produkcji mebli. Idealna do mniejszych salonów lub pokoju młodzieżowego. Duża
mobilność szafki pozwala dowolnie aranżować przestrzeń w pomieszczeniu. Szafka posiada dwie praktyczne otwarte półki na książki, płyty lub
dekodery i konsole. Ma też otwór na kable.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

YOGI

wymiar: 80/40,2/60 



kolor: dąb burgundzki / biały połysk sonoma jasna / sonoma jasna

BIURKA
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RAM
TILT
MUSE
HOMI
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69

BIURKA
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RAM

Kompaktowe biurko wiszące to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się przestrzeń. Po złożeniu biurko nie zajmuje praktycznie w ogóle
miejsca. Rozkładany blat świetnie nadaje się na laptopa, telefon lub książki. Podnośniki gazowe zapewniają dużą wytrzymałość na obciążenia.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 74/10-53/59
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TILT

Bardzo praktyczne, kompakowe biurko wiszące. Dzięki funkcji składania pozwala na zaoszczędzenie miejsca wtedy, gdy nie jest używane. Świetnie
nadaje się do pracy z laptopem lub do odrabiania lekcji. Posiada liczne, podręczne półki. Na zakrytej części frontowej można pisać kredą jak po
tablicy. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 60/24-115/76-144,5
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MUSE

Kompakowe biurko wiszące ze składanym blatem.
Świetne pod laptopa lub do czytania książek.
Posiada praktyczne, podręczne półki na drobiazgi.
Funkcja składania blatu sprawia, że biurko
charakteryzuje się bardzo wysoką ergonomią.
Podnośniki gazowe zapewniają dużą wytrzymałość
na obciążenia.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 94/20-62/62
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HOMI

Niezwykle praktyczne i uniwersalne biuro domowe - HOMI to nowoczesny meble wpasowujący się w trendy "home office", czyli połączenia biurka,
regału oraz barku na niewielkiej przestrzeni. Dzięki niemu będziesz mógł idealnie rozplanować swoją pracownię, biuro lub pokój młodzieżowy.
HOMI składa się z rozkładanej części biurowej do pracy, a także rozkładanej pomocnej półki. Cześć zamknięta zawiera rozbudowany system
półek, pomagających zorganizować swoją przestrzeń roboczą.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 80/32-92/175
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SYPIALNIE

SYPIALNIE  
MERIDA
BERGEN

71
72
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Komoda
135/40/90

Łóżko
166/203/84
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MERIDA

Szafka nocna (2szt)
46/41,5/40

Szafa
215/60/210

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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BERGEN

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Komoda
135/40/90

Łóżko 180
186/206/40-84

Szafka nocna (2szt)
46/41,5/40

Szafa 4
215/60/210

Łóżko 160
166/206/40-84



MEBLE DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE
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MEBLE DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE
MIA 
PEAK 160 x 80
COT 160 X 80
HUT 160 X 80
ALEX 140 / 160 / 180 
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75
76
77
78
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MIA
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Komoda MIA to idealne rozwiązanie dla rodziców z małym
dzieckiem. Komoda jest wyposażona w trzy pakowne szuflady
oraz w wygodny przewijak. Przewijak jest bezpieczny i
certyfikowany, można na nim kłaść już najmłodsze dzieci (0 -
12 miesięcy), jest też wyprofilowany, wypełniony miękką
pianką, lekki, łatwy w czyszczeniu, wolny od ftalanów. 

wymiary: 80 / 71,8 / 90

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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PEAK 160 X 80
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Łóżeczko dziecięce typu domek o powierzchni spania 160x80
cm wykonane z wytrzymałego drewna sosnowego.
Wzmocniony stelaż pozwala również na utrzymanie osoby
dorosłej. Łóżeczko posiada barierkę zabezpieczającą przed
wypadnięciem.
Kolorystyka: biały mat
Wykonanie: drewno sosnowe

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 160 / 80 / 165
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COT 160 X 80
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Łóżeczko dziecięce typu domek o powierzchni spania 160x80
cm wykonane z wytrzymałego drewna sosnowego.
Wzmocniony stelaż pozwala również na utrzymanie osoby
dorosłej.
Kolorystyka: biały mat
Wykonanie: drewno sosnowe

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 160 / 80 / 149
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HUT 160 X 80
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Łóżeczko dziecięce typu domek o powierzchni spania 160x80
cm wykonane z wytrzymałego drewna sosnowego.
Wzmocniony stelaż pozwala również na utrzymanie osoby
dorosłej. Łóżeczko posiada barierkę zabezpieczającą przed
wypadnięciem.
Kolorystyka: biały mat
Wykonanie: drewno sosnowe

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 160 / 80 / 138
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ALEX 140 / 160 / 180
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Bezpieczne i wygodne łóżeczka dla dzieci.  Łóżeczko spełnia
wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Barierka zapobiega
wypadnięciu dziecka podczas snu, a zaokrąglone obrzeżenia
minimalizują ryzyko uderzenia. W skład zestawu wchodzi
rama, stelaż, materac, barierka oraz wysuwana szuflada.
Pokrowiec materaca jest certyfikowany pod względem
bezpieczeństwa, wykonany z tkaniny TEXFIL 70 g.

wymiary łózka: 163 / 84 / 64
powierzchnia spania: 160 x 80

wymiary łózka: 183 / 84 / 64
powierzchnia spania: 180 x 80

wymiary łózka: 143 / 74 / 64
powierzchnia spania: 140 x 70ALEX 140

ALEX 160

ALEX 180

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)



FOTELE PŁYWAJĄCE
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FOTELE PŁYWAJACE 
BALANCE 1
BALANCE 2
BALANCE 68
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81
82
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BALANCE 1
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Balance 1 to niezwykły i nowoczesny
fotel z innowacyjnym mechanizmem
pływającym i specyficzną techniką
bujania w ruchu wahadłowym. Ten
fotel, w stylu skandynawskim, posiada
regulowane oparcie i umożliwia
ustawienie go w  wygodnej pozycji
za pomocą mechanizmu
blokującego.
Pufa ruchoma dostosowana do
fotela pływającego BALANCE 1. Pufa
wykazuje ruch wahadłowy, który
synchronicznie dostosowuje się do
ruchu fotela.  

wymiary fotela: 74/83/105
wymiary pufy: 61/49/43

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Aktualnie dostępne wybarwienia

monolith 84 / natural vener

fancy 48 / natural vener
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BALANCE 2
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Balance 2 to niezwykły i nowoczesny
fotel z innowacyjnym mechanizmem
pływającym i specyficzną techniką
bujania w ruchu wahadłowym. Posiada
regulowane oparcie i umożliwia
ustawienie go w wygodnej pozycji za
pomocą mechanizmu blokującego.
Korpus wykonany w fornirze.
Pufa ruchoma dostosowana do fotela
pływającego BALANCE 2  służąca jako
podnóżek, której ruch synchronizuje się
z ruchem fotela.  

wymiary fotela: 79/80/103

wymiary pufy: 59/66/45

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Aktualnie dostępne wybarwienia

monolith 37 / wallnut vener

fancy 37 / wallnut vener
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BALANCE 68
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 Balance 68 to klasyczny fotel z
innowacyjnym mechanizmem
pływającym i specyficzną techniką
bujania w ruchu wahadłowym. Jego
kompaktowy rozmiar pozwala na
umieszczenie fotela nawet w małych
pomieszczeniach. Uniwersalna pufa
ruchoma dostosowana do fotela
pływającego.  Pufa wykazuje ruch
wahadłowy, który synchronicznie
dostosowuje się do ruchu fotela.  

wymiary fotela: 59/88/97
wymiary pufy: 48/43/41

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Aktualnie dostępne wybarwienia

monolith 84 / natural vener

fancy 48 / wallnut vener



FOTELE BUJANE
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FOTELE BUJANE
BALANCE 5  
BALANCE 44  
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BALANCE 5
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Model Balance 5 to klasyczny
fotel bujany. Ergonomiczny kształt
zapewnia optymalną amplitudę
kołysania.Wysokiej jakości
materiał tapicerski (dostępny w
różnych kolorach)  jest  łatwy w
utrzymaniu. Ten model zapewni
komfort dla każdego.

wymiary fotela: 59/108/89

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Aktualnie dostępne wybarwienia

monolith 84 / ivory paint

fancy 48 / marengo
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BALANCE 44
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Klasyczne i eleganckie krzesło
bujane o bardzo wytrzymałym
stelażu. Posiada wygodny,
chowany podnóżek, głębokie,
wyprofilowane oparcie oraz
miękkie podłokietniki.

wymiary fotela: 60/100-110/92

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Aktualnie dostępne wybarwienia

monolith 37 / black paint

fancy 48 / marengo
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