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Ze względu na ograniczenia wynikające z technik drukowania, kolory prezentowane w ulotce mogą odbiegać od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo 
do zmiany kolorystyki, wymiarów i cen. Meble prezentowane w ulotce sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. 

kolor korpusu:

biały mat /dąb riviera 

kolor frontu: 

biały połysk  

Meble z tej kolekcji zostały zaprojektowane przez 

WA-02P

witryna wysoka 
wersja prawa
60 x 191 x 41 cm

WA-01

szafa dwudrzwiowa
90 x 191 x 51 cm

WA-02L

witryna wysoka
wersja lewa
60 x 191 x 41 cm 

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

W witrynie z barkiem schowamy ulubio-
ne trunki, akcesoria barmańskie, słody-
cze oraz wysokie szkło. Pojemne szuflady 
zapewnią dużo dodatkowej przestrzeni. 
Czas na zasłużony relaks ...

fronty w kolorze biały połysk
wykonane z trwałej płyty MDF

energooszczędne 
oświetlenie ledowe

szuflady z systemem 
PUSH TO OPEN

pojemne 
przestrzenie

zawiasy 
SOFT CLOSE

ID-13

kontenerek
50 x 60 x 48 cm

biały mat 

system SOFT CLOSE MDF fronty z płyty MDF oświetlenie w komplecie

kolor korpusu:

biały mat /dąb riviera 

kolor frontu: 

biały połysk  

WA-09

stolik kawowy
115 x 51 x 65 cm 

WA-03 
szafka RTV
150 x 41 x 51 cm

WA-05P

witryna niska
wersja prawa
90 x 141 x 41 cm

WA-04

półka 
130 x 30 x 22 cm

witryna z barkiem
90 x 141 x 41 cm 

WA-05L

witryna niska
wersja lewa
90 x 141 x 41 cm

WA-08

komoda (3 drzwi, 3 szuflady)
150 x 91 x 41 cm

WA-07 

komoda (3 drzwi)
150 x 91 x 41 cm

WA-10
stół rozkładany
160-200 x 79 x 90 cm 

WA-06 WA-15

komoda (2 drzwi, 2 szuflady)
100 x 91 x 41 cm



WAVE

System SOFT CLOSE zastosowany w drzwiach i szufla-
dach pozwoli na ciche, komfortowe użytkowanie mebli. 

NOWOŚĆ

Wyeksponuj ulubioną porcelanę w asymetrycz-
nych, przeszklonych witrynach. Energooszczędne 
oświetlenie ledowe podkreśli ich urok i doda wnętrzu 
kameralnego klimatu

ŻYJ WYGODNIE

Rozsiądźmy się wygodnie. Kolumnowa noga 
zapewni swobodny dostęp do blatu stołu.

Rozkładany stół to duża oszczędność prze-
strzeni. Odzyskasz ją z powrotem zaraz po 
wyjściu gości.

Atutem oraz charakterystycznym akcentem ca-
łej kolekcji jest modna kolorystyka oraz ciekawy 
frez w kształcie fali na frontach mebli wykonanych  
z wytrzymałej płyty MDF. 

Niewielka szafa sprawdzi się także w salonie. 
Może pełnić funkcję typowej szafy ubraniowej 
lub dodatkowego miejsca do przechowywania. 
Możesz ją doposażyć funkcjonalnym kontener-
kiem z trzema szufladami.

Stolik kawowy jest niezbęd-
nym elementem każdej strefy 
wypoczynkowej. Optymalnej 
wielkości blat wykorzystamy 
w codziennych sytuacjach, 
jak i podczas wizyty gości.


