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W naszych domach życie koncentruje się zazwyczaj w dwóch pomieszczeniach 

— kuchni i pokoju dziennym . I o ile kuchnia stanowi swoistego rodzaju  

centrum dowodzenia, to pokój dzienny jest azylem, w którym czas płynie 

nieco wolniej, aromatyczna kawa smakuje lepiej, a dobra ksuążka pochłania 

bez reszty. Wieczorem zaś ten sam pokuj zyskuje nową jakość — tu moźna  

do póżna pracować, słuchać muzyki lub przyjmować znajomych . Przyda się  

tu więc regał na ulubione powieści, wygodna kanapa, no i oczywiście stolik, 

na którym można postawić filiżankę z wyborną herbatą. Na wielbicieli filmu  

i dżwięku musi też czekać szafka na telewizor i sprzęt 
muzyczny.



KENDO

48

49

Po ciężkim dniu w pracy, 
perspektywa wypoczynku 
działa niczym balsam. Warto 
zatem tak urządzić pokój  
dzienny, by stał się miejscem, 
do którego wraca się z 
przyjemnością. Uniwersalne 
wzornictwo prezentow-
anego zestawu nawiązuje do 
minimalistycznych wzorców, 
ale dziki brązowym frontom, 
tak wyposażone wnętrze  
okazuje sięciepłe i przutulne. 
Uwagę przykówa oryginalne 
stolik z półkami, które można 
dowlnie konfigórować, 
zwiększając tym samym 
powierzchnię blatu.

Strefa  
relaksu

KNDB02  regał wiszący  
 147/27/27 cm

KNDT12  szafka RTV 
157/43/52 cm

KNDK25 komoda  
95/43/41 cm

Fronty i korpusy w kolorze  
Dąb Czekoladowy, 
wieńce górne i dolne  
plus pionowe elementy  
w kolorze Dąb Sonoma

Połączenie  
dwóch  
kontrastowych  
dekorów 
podkreśla 
rysónek  
poszczególnych  
brył  
i wprowadza 
wyrazisty  
pionowy podział 
frontów  
w ramach jednej 
bryły

Dwupunktowe uchwyty  
w kolorze stalowym  
z wstawką  
w kolorze  
frontu

Możliwość konfiguracji 

ustawień półek w stoliku 

okolicznościowym

KENDO
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PORADY 
FORTE Kolonialna stylistyka tych mebli świetnie prezentuje się na tle 

różnobarwnych ścian. Urokliwe i jednocześnie bardzo solidne 
komody można łączyć w dowolne zestawy, które na żółtym 
tle ściany zyskują jeszcze na uroku. Interesującym pomysłem 
jest także kolekcja pamiątkowych fotografi i, które zostały  
zawieszone nad komodą, dzięki czemu zaoszczędzono miejsce 
na drugiej, tym razem grafitowej ścianie, wykorzystanej  
na regały z kolekcją książek. Całość dobrze współgra z miękką, 
narożną kanapą, nadającą się zarówno na kąt czytelniczy, 
jak i strefę wygodnego oglądania telewizji. Warto przy oka-
zji zwrócić uwagę na półkę, która została zawieszona  
nad telewizorem, aby pomieścić kolekcję ulubionych filmów lub 
pamiątki z egzotycznych wypraw

W prezentowanej aranżacji uwagę zwracają meble  

w kolorze jasnego dębu z charakterystycznymi, szerokimi 

uchwytami. To one właśnie zdominowały wnętrze, które 

zostało urządzone w ciepłej, przytulnej tonacji. Ciekawym 

pomysłem okazał się także bukowy odcień podłogi, która 

tworzy z zestawem meblowym harmonijną całość. Dwie 

szerokie i bardzo pojemne komody ustawiono na tle ściany 

w kolorze czekolady, co pozwala podkreślić urok wykorzys-

tanych mebli. Aby nieco ożywić cały układ, warto pokusić 

się o kontrastowe akcenty, na przykład w kolorze czerwieni 

i żółci, korespondujące tu z dywanikiem, poduszkam 

kanapowymi i kolorem ściany, na której został zawieszony 

telewizor. Ciepła, słomkowa barwa idealnie komponuje się  

z całym wyposażeniem, tworząc jednocześnie idealne tło dla 

ulubionej rośliny.

MONSUN

Oto rozwiązanie dla tych, którzy w salonie potrzebują sporo 

przestrzeni do przechowywania. Gwarantują ją indywidualnie 

zestawione regały z mlecznymi szybami, które dodają wnętrzu modnego 

wyglądu. Dzięki swojej modułowości cały system zapewnia 

nieskończoną ilość możliwych aranżacji. Wrzosowa ściana stała 

się zatem tłem dla dwóch szafek RTV, które stworzyły dodatkowe 

miejsce dla lampki i innych drobiazgów. Nad telewizorem także 

zostały zawieszone półki, a na komodzie postawiono obraz, 

który dzięki temu nietypowemu umiejscowieniu zwraca na siebie 

 uwagę. W ten sposób niewielka stosunkowo przestrzeń salonu została 

optymalnie wykorzystana, tworząc jednocześnie miejsce do czytania, 

podziwiania dzieł sztuki, oglądaniaulubionych seriali i spotkań  

z przyjaciółmi.

LATIS
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Po ciężkim dniu w pracy, 
perspektywa wypoczynku 
działa niczym balsam. Warto 
zatem tak urządzić pokój  
dzienny, by stał się miejscem, 
do którego wraca się z 
przyjemnością. Uniwersalne 
wzornictwo prezentow-
anego zestawu nawiązuje do 
minimalistycznych wzorców, 
ale dziki brązowym frontom, 
tak wyposażone wnętrze  
okazuje sięciepłe i przutulne. 
Uwagę przykówa oryginalne 
stolik z półkami, które można 
dowlnie konfigórować, 
zwiększając tym samym 
powierzchnię blatu.

Urocza  
prostota

WLT17  stół rozkładany 
120÷166,6/75/90 cm

BLTK25  komoda 
88,4 / 88,4 / 41,3 cm

Połączenie dwóch kontrastowych dekorów podkreśla 
rysónek poszczególnych brył i wprowadza wyrazisty  
pionowy podział frontów w ramach jednej bryły

Niesymetryczny modelunek szczytu nadaje meblom rustykalny charakter

Dwupunktow
e uchwyty  

w kol
orze

 stal
owym  

z w
stawką w kol

orze
  

fron
tu

ZOBACZ
RÓWNIEŻ

pokój dzienny 
........... str. 28
10 elementów  
 systemu
......... str. 114

NOWOŚĆ

BLTV72 
witryna  
58,8 / 196 / 41,3 cm

BELFORT
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            Znawcy tematu  

       twierdzą, że dopiero dodatki  

         czynią wnętrze w pełni         

                urządzonym.  

             Warto zatem puścić  

    wodze fantazji  i pokusić się  

o ciekawy wystrój wnętrza,    

 w którym równie przyjemnie    

      będzie zdrzemnąć się  

                  po pracy  

                 jak i przyjąć  

                   przyjaciół

AZ-CE-084 

wazon 

30x30cm

AZ-CE-086 

misa 

40 cm

AZ-CE-086 lampa 
35 cm

AZ-CE-088 

ZEGAR 

35 cm

AZ-CE-086 

ZEGAR 

35 cm

AZ-CE-086 
obraz 

45X45cm

AZ-CE-0
86 

obra
z 

45X4
5cm

AZ-CE-086 obraz 45X45cm

AZ-CE-086 obrazek 20X20cm

AZ-CE-086 lampa 35 cm

AZ-C
E-0

86 

pu
deł

ko 

35x
40cm

AZ-CE-086 pudełko 35x40cm

AZ-CE-086 

poduszka

40x40cm

AZ-CE-085 
wazon 

60x20cm
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młodzieżowy
pokój 

Przestrzeń dla młodego człowieka wymaga wszechstronnych mebli  

i nietuzinkowych rozwiązań. Mimo zazwyczaj niedużego metrażu musi się  

tu zmieścić sypialnia, miejsce do nauki, strefa relaksu i spotkań ze znajomymi 

oraz oczywiście pulpit na komputer, bo przecież buszowanie w sieci to ulubiuny 

sport każdego nastolatka. Tu funkcjonalne meble są po prostu niezbędne,  

bo nasze pociechy rosną w ekspresowym tempie. Dajmy im możliwość wyboru 

koloru i formy nowych mebli , tak aby pokój dziecięcy stał się ich ulubionym 

miejscem .
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168÷195

APK45 komoda17,2 / 121,4 / 40 cm
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Młodzi ludzie są sprytni, kreatywni i wymagający, bo żyją niemal tak 
intensywnie jak dorośli. Dlatego ich pokoje muszą być praktyczne, 
wielofunkcyjne i do tego modne. Na bazie tych założeń powstał 
zestaw, który rano pozwoli szybko znależć odpowiedni strój  
i spakować plecak, a po południu zapewni optymalne otoczenie  
do odrabiania lekcji i relaksu.

korpus w kolorze Dąb Sonoma 
fronty w kolorze Dąb Sonoma i Antracyt. 
Meble zabezpieczono obrzeżami ABS

Do zabawy i nauki

Bezpieczne w użyciu 

uchwyty w kolorze  

aluminium .

Biurko z przydatną szufladą i pojemną szafką

ZOBACZ
RÓWNIEŻ

pokój dzienny 
........... str. 28
10 elementów  
 systemu
......... str. 114

Oryginalny wzór brył uzyskano 

poprzez z
astosoawnie bocznych “ścięć” 

korpusu. Meble ozdobiono  podadto 

antracytową wstawką

YPK24  komoda 
93,5 / 82,4 / 41,3 cm

YPR712 
regał  
szr. 58,8 cm 
wys. 194,4 cm  
gł.	 41,3	cm

69
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ALTK25 
Komoda 
100,1 / 87,2 / 41,5 cm

SYSTEM 69

68

ALTO APLI

Bezpieczne w użyciu 

uchwyty w kolorze  

aluminium .

Zaokrąglone wykończenie zwiększ bezpieczeństwo podnosząc zarazem  estetyczne walory mebla

APB40 
biurko  
120 cm
76,4 cm
60 cm

APL91 
Łóżko młodzieżowe z szufladą 
205,5(200)/47/107(90) cm

APK45  
komoda
17,2 / 121,4 / 40 cm

APP20  
Półka wisząca 
80 / 19 / 30 cm

ALTS82 
Szafa  
ubraniowa 
90,1 cm 
196 cm 
52,1 cm

ALTV71 
Witryna 
60,4  cm 
196 cm 
41,5 cm

ALTV64 
Witryna 
115,1 cm 
160,8 cm 
41,5 cm

ALTR02 
Regał wiszący  
150 / 75 / 26,3 cm

ALTT13 
Szafka RTV 
150 / 36 / 52,1 cm

KR0041 
Krzesła
46 / 96,5 / 64 cm

ALTK26 
Komoda 
150 / 87,2 / 41,5 cm

APP30 
Półka wisząca 
120 / 40 / 30 cm

SYSTEM

APS85 
Szafa  

ubraniowa 
117,2 cm 
197,6 cm 

60 cm

APS85 
Szafa  

ubraniowa 
80 cm 

197,6 cm 
60 cm

APS73 
Szafa L/P  

80 cm 
197,6 cm 

40 cm

APR64   
regał 
55cm 
197,6 cm 
40 cm

Wysuwana szuflada

Bezpieczny opływowy 

uchwyt w kolorze 

metalu. Funkcjonalny  

i estetyczny.

APB43 
komoda 
80/121/40 cm

XELT16 
Stół rozkładany 
160÷206,6 / 75 / 90 cm


