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WA-11

szafa czterodrzwiowa
200 x 216 x 60 cm

WA-14

stolik nocny
49 x 42 x 41 cm

WA-12

szafa z drzwiami przesuwnymi
200 x 216 x 60 cm

WA-15

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

kolor korpusu:

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. 

biały mat /dąb riviera 

LED-2S

oświetlenie ledowe szaf
(2 sztuki w komplecie)

LED-2L

oświetlenie ledowe zagłówka
(2 sztuki w komplecie)

system SOFT CLOSE

kolor frontu: 

biały połysk  

WA-13

łóżko z pojemnikiem
147 x 89 x 219 cm (140)
167 x 89 x 219 cm (160)
187 x 89 x 219 cm (180)

WA-08

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

WA-01

szafa dwudrzwiowa
90 x 191 x 51 cm

ID-13

kontenerek
50 x 60 x 48 cm

biały mat 

Meble z tej kolekcji zostały 
zaprojektowane przez: 

WA-04

półka 
130 x 30 x 22 cm

fronty z płyty MDFMDF oświetlenie w opcji dodatkowej



WAVE

Do ozdobnego zagłówka łóżka możesz przymo-
cować ledowe, regulowane lampki do czytania.

Stoliki nocne z dwiema szufladami to idealne 
rozwiązanie do przechowywania podręcznych 
rzeczy. 

Bezuchwytowe fronty szuflad i drzwi wyposażo-
no w zawiasy SOFT CLOSE gwarantujące cichą  
i komfortową pracę mebli.

Dodaj do szafy energooszczędne, dwu-
punktowe oświetlenie ledowe. 

Wybierz jedną z 3 rodzajów szaf WAVE. Do 
bardzo małej sypialni szafę dwudrzwiową 
lub szafę z drzwiami przesuwnymi. Do więk-
szej - komfortową szafę czterodrzwiową. 
Każdą z nich możesz wyposażyć pojemnymi 
kontenerkami na bieliznę.

     
Połyskujące bielą, fantazyjnie wyfrezowane 
fronty wykonano z trwałej płyty MDF.

Wykorzystaj powierzchnię pod łóżkiem. 

W ogromnym pojemniku zmieścisz więcej 
niż myślisz. Gazowe podnośniki ułatwią 
podniesienie ramy z materacem.
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