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Znamy Twoje potrzeby, 

jesteś dla nas inspiracją. 

Zobacz, co stworzyliśmy z myślą o Tobie…

Jeśli  przeglądasz naszą ofertę, to oznacza, że 

pragniesz pozytywnych zmian w swoim życiu. 

Zainspiruj się gotowymi pomysłami na

ciekawe rozwiązania dla Twojego domu.  Meble Gust 

to propozycja funkcjonalnych mebli do salonu, pokoju 

młodzieżowego, sypialni albo jadalni, a także szeroki 

wybór wygodnych sof. Pamiętamy również o tym, jak 

ważne w Twoim domu jest miejsce do przechowywania, 

dlatego proponujemy pojemne szafy z drzwiami 

przesuwnymi w bogatej palecie kolorystycznej. 

Jak  tylko zapoznasz się z  tym co oferujemy, przeko-

nasz się, że stworzenie wnętrza dającego Ci radość 

jest bardzo proste.
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MEZOsystem modułowy

biały

biały/biały wysoki połysk*

*nie dotyczy ławy

komoda
KOM2D4S/9/14
gł./szer./wys. 
39/144/88 cm

komoda
KOM4S/9/10
gł./szer./wys. 
39/101,5/88 cm

półka
P/1/14
gł./szer./wys. 
25/144/3,5 cm

komoda
KOM5S/11/6
gł./szer./wys. 
39/59,5/108,5 cm

szafka RTV
RTV2S/5/14
gł./szer./wys. 
56/144/48 cm

komoda
KOM1D1SL/9/6
gł./szer./wys. 
39/59,5/88 cm

komoda
KOM1D1SP/9/6
gł./szer./wys. 
39/59,5/88 cm

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys. 
207,5/165/38-74 cm

biurko
BIU1D1S/8/12
dł./szer./wys. 
120/69/78cm

witryna
REG1W1DLP/19/6
gł./szer./wys. 
39/59,5/195,5cm

szafa
SZF2D1S/19/10
gł./szer./wys. 
56/101,5/195,5 cm

ława
LAW
dł./szer./wys. 
110/65/55 cm

witryna wisząca
SFW1W/4/14
gł./szer./wys. 
29,5/144/45 cm

półka
P/1/10
gł./szer./wys. 
25/101,5/3,5 cm

w opcji 

szafka nocna
KOM1S/4/5
gł./szer./wys. 
39/54,5/38 cm



MEblE

KASPIANsystem modułowy KASPIANsystem modułowy

biurko
BIU1D1S/120
dł./szer./wys.
120/65/77cm  

szafka RTV
RTV2S
gł./szer./wys.
55,5/143,5/33,5cm  

biurko
BIU2D2S/160
dł./szer./wys.
160/65/77cm    

półka POL/100
gł./szer./wys. 25/105/4cm  

półka POL/140
gł./szer./wys. 25/143,5/4cm  

komoda  
KOM2W5S
gł./szer./wys. 40,5/143,5/112,5cm  

komoda
KOM2D4S
gł./szer./wys.
40,5/143,5/92cm  

szafka wisząca
SFW140
gł./szer./wys.  
30,5/143,5/40cm  

witryna wisząca
SFW1W/140
gł./szer./wys.  
30,5/143,5/40cm   

lustro
LUS/100
gł./szer./wys.  
2/105/77cm 

komoda
KOM4S
gł./szer./wys.
40,5/105/92cm

witryna
REG2W2S
gł./szer./wys.
40,5/90/200,5cm

witryna
REG1W2S
gł./szer./wys.
40,5/56/200,5cm   

stół STO 180/95
dł./szer./wys.  
180-240/95/77 cm  

stół STO 110/100
dł./szer./wys.  
110-165/100/77 cm  

stół STO 110/100 BIS
dł./szer./wys.  
110-165/100/77 cm  

krzesło VKRM
gł./szer./wys.  
57/46/96 cm  

w opcji 

w opcji 



dąb sonoma/biały połysk

dąb monument

wenge/szary wysoki połysk

wenge/biały wysoki połysk

wenge biały

dąb sonoma
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regał
REG/90
gł./szer./wys.
40,5/90/200,5cm  

komoda
KOM5S
gł./szer./wys.
40,5/56/112,5cm

szafka nocna
KOM1S
gł./szer./wys.
40,5/51/33,5cm  

szafka
KOM4D
gł./szer./wys.
40,5/105/112,5cm  

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
206,5/166/35-60,5cm

łóżko
LOZ/140
dł./szer./wys.
206,5/146/35-60,5cm

szafa
SZF1D2SP
gł./szer./wys.
40,5/56/200,5cm   

szafka na buty
SBUT/60
gł./szer./wys.
40,5/66/44,5cm  

komoda
KOM1D1SP
gł./szer./wys.
40,5/49/77cm  

lustro
LUS/50
gł./szer./wys.
2/49/116cm  

wieszak
WIE/60
gł./szer./wys.
24/66/152cm  

regał zamknięty 
REG2D2S
gł./szer./wys.
40,5/90/200,5cm  

szafa
SZF2D2S
gł./szer./wys.
55,5/90/200,5cm  

szafa
SZF5D2S
gł./szer./wys.
55,5/153,5/211cm  

w opcji w opcji 



MEblE

szafa SZF4D
gł./szer./wys.
56/90/200 cm  

witryna REG1W3D/20/9
gł./szer./wys.
41,5/90/200 cm  

witryna REG1W1D
gł./szer./wys.
41,5/60/200 cm  

witryna REG1W3D/14/9
gł./szer./wys.
41,5/90/144 cm   

szafka KOM4D
gł./szer./wys.
41,5/100/104,5 cm  

komoda 
KOM2W1D3S
gł./szer./wys.
41,5/150,5/104,5 cm  

stolik okolicznościowy LAW/110
dł./szer./wys.
110/65/46,5 cm  

komoda KOM4S/90
gł./szer./wys.
41,5/90/84 cm  

półka POL/150
gł./szer./wys. 19,5/150/20 cm  

komoda KOM5S/60
gł./szer./wys.
41,5/60/104,5 cm  

KASPIANsystem modułowy ElPASSOsystem modułowy

stół UMMA
dł./szer./wys.
145-185/85/77 cm  

Blat występuje w  kolorach: 
biały, biały połysk, orzech 
columbia, szary wolfram, 
dąb san remo. Nogi 
w kolorze dąb wenge brąz.

występuje w kolorze szary 
wolfram i dąb san remo jasny

krzesło UMMA
gł./szer./wys.
53/50/89 cm  

w opcji 

w opcji 

w opcji w opcji 
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komoda KOM3D3S
gł./szer./wys.
41,5/135,5/84 cm  

łóżko LOZ/160
dł./szer./wys.
203,5/165/43,5-90,5 cm  

szafka nocna KOM2S 
gł./szer./wys.
41,5/50/43 cm  

szafka wisząca SFW1K
gł./szer./wys. 29/150/40,5 cm  

witryna wisząca SFW1W 
gł./szer./wys.
29/60/122 cm  

szafka rtv RTV2S 
gł./szer./wys.
47/150/43 cm  

dąb san remo 
jasny

szary wolfram /
dąb san remo jasny

dąb san remo jasny /
szary wolfram

dąb san remo jasny / 
biały

dąb san remo jasny / 
orzech columbiaszary wolfram

dąb wenge brąz
(listwa, nogi stołu)

szary wolfram / 
biały

szary wolfram /
orzech columbia

w opcji 

w opcji 



ACADEMICAkolekcja klasyczna

regał
REG2D1K/100
gł./szer./wys.
35/100/146,5 cm

komoda
KOM3D3S
gł./szer./wys.
35/120,5/90,5 cm

komoda
KOM4S/80
gł./szer./wys.
35/80/90,5 cm

komoda
KOM4S/50
gł./szer./wys.
35/50/90,5 cm

komoda
KOM1S/66
gł./szer./wys.
35/66/45,5 cm

wieszak
WIE/66
gł./szer./wys.
21,5/66/150 cm

komoda
KOM1D1S
gł./szer./wys.
35/50/79,5 cm

lustro
LUS/50
gł./szer./wys.
3,5/50/115 cm

półka 
POL/40
gł./szer./wys.
28/40/32,5 cm

półka 
POL/80
gł./szer./wys.
28/80/32,5 cm

półka 
POL/120
gł./szer./wys.
28/120/32,5 cm

KASPIANsystem modułowyACADEMICAsystem modułowy



dąb sonoma
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regał
REG1D1S
gł./szer./wys.
33,5/50/198,5 cm

szafa narożna
SZFN2D
gł./szer./wys.
80,5/80,5/198,5 cm

szafa
SZF2D2S
gł./szer./wys.
56/80/198,5 cm

regał zamknięty
REG1D2S
gł./szer./wys.
35/53/198,5 cm

witryna
REG1W2S
gł./szer./wys.
35/53/198,5 cm

regał
REG/80
gł./szer./wys.
33,5/80/198,5 cm

biurko
BIU1D1S
dł./szer./wys.
120/60,5/74,5 cm

łóżko
LOZ/90
dł./szer./wys.
204/95/42,5-68 cm

szuflada
SZU
dł./szer./wys.
162/69,5/19 cm

krzesło
MARYNARZ 
POZIOMY/PIONOWY
gł./szer./wys.
53/46/95 cm
(tkanina TK1071)

stół
STO/138
dł./szer./wys.
137,5/80/78 cm

szafka nocna
KOM2S
gł./szer./wys.
35/50/45,5 cm

szafka rtv
RTV1S/120
gł./szer./wys.
46/120,5/43,5 cm

ława
LAW/115
dł./szer./wys.
115/60/48,5 cm

szafka wisząca 
SFW/80
gł./szer./wys.
28/80/32,5 cm

szafka wisząca 
SFW1K/80
gł./szer./wys.
29,5/80/32,5 cm

szafka wisząca 
SFW1K/120
gł./szer./wys.
29,5/120/32,5 cm

ACADEMICA

w opcji 

w opcji 



NEPO

219,-
szafka wisząca

419,-
regał

399,-
komoda

269,-
biurko

199,-
szafka rtv

Wybierz meble dla siebie! 
W systemie Nepo znajdziesz ponad 30 funkcjonalnych 
elementów w 9 wersjach kolorystycznych. 



429,-
szafa

299,-
komoda

219,-
łóżko

199,-
ława

99,-
szafka nocna

Podane ceny są cenami detalicznymi, sugerowanymi w okresie do 31.12.2016 r.
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kolekcja klasycznaNEPOsystem modułowy

biurko
BIU1S
dł./szer./wys.
100/59/76 cm

biurko
BIU2S
dł./szer./wys.
100/59/76 cm

ława
LAW/115
dł./szer./wys.
115/56/45,5 cm

szafka nocna
KOM1S
gł./szer./wys.
34/49,5/42,5 cm

łóżko
LOZ/90
dł./szer./wys.
203/95/44,5-66,5 cm

łóżko
LOZ/90A
dł./szer./wys.
204/98/56,5-66,5 cm

łóżko
LOZ3S
dł./szer./wys.
204,5/145,5/47, 5-85,5 cm

łóżko
LOZ/120
dł./szer./wys.
204/125/44,5-66,5 cm

szuflada
SZU
dł./szer./wys.
199/61,5/26 cm

szuflada
OPCJA_LOZ3S

szuflada
SZU/162
dł./szer./wys.
162/58,5/19 cm

szafka na buty
SFB3K
gł./szer./wys.
17,5/70/120,5 cm

szafka RTV
RTV2S
gł./szer./wys.
46,5/118,5/28,5 cm

szafka RTV
RTV2D
gł./szer./wys.
46,5/138,5/42,5 cm

szafka na buty
SFB2K2
gł./szer./wys.
27,5/70/84 cm

komoda
KOM2D4S
gł./szer./wys.
34/118,5/84 cm

komoda
KOM4S
gł./szer./wys.
34/80/84 cm

łóżko na rolkach
LOZ/85D
dł./szer./wys.
199/94/26 cm

szafka na buty
SFB2K
gł./szer./wys.
17,5/70/84 cm

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/90A

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/90A

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/120

element dostępny 
w opcji do łóżka LOZ3S

w opcji

w opcji

w opcji

w opcji



NEPO
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przedpokój
PPK
gł./szer./wys.
30,5/90/185,5 cm

regał 
REG/15/12
gł./szer./wys.
38,5/117/149,5 cm

szafka wisząca   
SFW/8/8
gł./szer./wys.
32/80/77,5 cm

regał 
REG/12/12
gł./szer./wys.
38,5/117/113,5 cm

regał 
REG/15/16
gł./szer./wys.
38,5/154/149,5 cm

szafa
SZF2D
gł./szer./wys.
54,5/80/197 cm

szafa
SZF3D2S
gł./szer./wys.
54,5/118,5/197 cm

szafa narożna
SZFN2D
gł./szer./wys.
79,5/79,5/197 cm

regał zamknięty
REG1D
gł./szer./wys.
34/60/197 cm

regał 
REG/19/8
gł./szer./wys.
38,5/80/185 cm

regał
REG/60
gł./szer./wys.
34/60/197 cm

regał
REG2S/40
gł./szer./wys.
34/40/197 cm

szafka na buty
SFK1K
gł./szer./wys.
34/70/50,5 cm

wieszak
NEPO-WIE/70
gł./szer./wys.
1,5/70/25 cm

wieszak
WIE/15
gł./szer./wys.
1,5/15/135 cm

wieszak
WIE/70/135
gł./szer./wys.
1,5/70/135 cm

w opcji

biały

wenge / biały

dąb sonoma wenge

wenge / dąb sonomabiały / wenge dąb sonoma / wenge

biały / dąb sonoma dąb sonoma / biały



NAtAlIAkolekcja klasyczna

biurko 
BIU 160
dł./szer./wys. 
160/75/77cm

komoda  
KOMODA 150/3S
gł./szer./wys. 
44/148/85cm

witryna  
WITRYNA 70 L/P
gł./szer./wys.  
45/66/197cm

komoda 
KOMODA 150
gł./szer./wys.  
44/148/85

witryna
NADSTAWKA 150
gł./szer./wys.   
45/150,5/111cm

witryna
NADSTAWKA 100
gł./szer./wys.  
45/96/111cm

komoda
KOMODA 100
gł./szer./wys.  
44/93,5/85cm

komoda narożna
KOMODA NAR 60 L/P
gł./szer./wys.  
59/59/85cm

witryna narożna
NADSTAWKA NAR 60 L/P
gł./szer./wys.  
60/60/111cm

szafa
SZAFA 100
gł./szer./wys. 
63/96/197cm

szafa
SZAFA 190
gł./szer./wys. 
63/185,5/197cm

komoda  
KOMODA 100/4S
gł./szer./wys. 
44/93,5/108,5cm

regał  
REGAŁ 60
gł./szer./wys.  
45/56/197cm

komoda KOMODA 130
gł./szer./wys. 
44/128/113cm



wiśnia primavera

modrzew sibiu jasny

NAtAlIA

14/15

szafka rtv RTV 100
gł./szer./wys. 
61,5/93,5/74cm

witryna WITRYNA 100/2S
gł./szer./wys. 
45/96/197cm

komoda KOMODA 60/4S
gł./szer./wys. 
44/58,5/108,5cm

lustro
LUSTRO 130
gł./szer./wys. 
7,5/127,5/82,5cm

toaletka TOALETKA 140
gł./szer./wys. 
36/134/77cm

stolik okolicznościowy ŁAWA 120
dł./szer./wys.  
120/65/55,5cm

krzesło DKRS II
gł./szer./wys.  
55/46/94cm

szafka nocna 55/1S
gł./szer./wys. 
36/53,5/54cm

łóżko LOZ 140
dł./szer./wys. 

213/154/45-76cm

łóżko LOZ 160
dł./szer./wys. 
213/174/45-76cm

stół STO 140
dł./szer./wys. 
140-180/80/80cm

stół STO 160
dł./szer./wys.  

160-210/90/80cm

szafka rtv RTV2D 
gł./szer./wys. 
48/160/48cm

w opcji 



KENtkolekcja klasyczna KENtkolekcja klasyczna

komoda 
EKOM 5S/6
gł./szer./wys.
45/61,5/108,5cm

stolik okolicznościowy 
ELAW 130
dł./szer./wys.
130/65/51,5cm

szafka rtv 
ERTV 100
gł./szer./wys.
54,5/101/54,5cm

biurko 
EBIU 158K
dł./szer./wys.
158/68/77cm

witryna prawa 
EWIT 1DP
gł./szer./wys.
43/70,5/204,5cm

witryna lewa 
EWIT 1DL
gł./szer./wys.
43/70,5/204,5cm

ławostół 
ELAST 130/170
dł./szer./wys.
134-174/67/60-76cm

witryna 
EREG 3W2S
gł./szer./wys.
43-49,5/167,5/204,5cm

witryna 
EWIT 2D2S
gł./szer./wys.
43/110/204,5cm

witryna narożna 
ENAD 1WN
(nadstawka na komodę) 
gł./szer./wys. 
58,5/58,5/114,5cm

komoda narożna
EKOM 1DSN
gł./szer./wys.
60,5/60/90,5cm

witryna ENAD 3W    
(nadstawka na komodę)
gł./szer./wys. 
43/162,5/114,5cm

komoda 
EKOM 3D1S
gł./szer./wys.
45/153,5/90,5cm

witryna ENAD 2W
(nadstawka na komodę)
gł./szer./wys. 
43/110/114,5cm

komoda 
EKOM 2D2S
gł./szer./wys.
45/101/90,5cm



KENt

witryna narożna 
ENAD 1WN
(nadstawka na komodę) 
gł./szer./wys. 
58,5/58,5/114,5cm

kasztan

16/17

komoda EKOM 5S/10
gł./szer./wys.
45/101/90,5cm

lustro 
ELUS 102

gł. 11cm 
szer. 102cm 

wys. 106,5cm

stół 
ESTO 160
dł./szer./wys. 160-200/90/76,5cm

krzesło KENT SMALL
gł./szer./wys.
52/47/92cm

krzesło EKRS
gł./szer./wys.
55/45/98cm

krzesło EKRS P
gł./szer./wys. 
55/59/98cm

stół 
KENT MAX
dł./szer./wys. 160-360/100/78cm

szafka nocna 
EKOM 1S        
gł./szer./wys.
38,5/56,5/52,5cm

łóżko 
ELOZ 160
dł./szer./wys..
210/175/60,5-81,5cm

lustro 
ELUS 155
gł./szer./wys.
11/154,5/88cm

komoda 
EKOM 8S
gł./szer./wys.
45/153,5/90,5cm

szafa 
ESZF 4D2S
gł./szer./wys.
53-65,5/227/225cm

szafa
ESZF 2D1S
gł./szer./wys.
65,5/110/204,5cm

regał 
EREG 100 O
gł./szer./wys.
43/110/204,5cm

przedpokój EPPK 110
gł./szer./wys.
43/119,5/204,5 cm

wieszak EWIE 190
gł./szer./wys.
3/50/191,5 cm

wieszak 
EWIE 100

gł./szer./wys.
3/30/108,5 cm

szafka na buty EBUT 60
gł./szer./wys.
19,5/72/121 cm

szafka na buty EBUT 88
gł./szer./wys.
32/88,5/59,5 cm

drewno naturalne  
- fornir  

(jedynie w kolorze kasztan)

w opcji 



KOENkolekcja klasyczna

szafka rtv RTV1S
gł./szer./wys. 
56,5/103,5/44,5cm

szafka nocna KOM1S
gł./szer./wys.  
40/58,5/44,5 cm

łóżko LOZ/160
dł./szer./wys. 
205,5/165/42,5-75,5cm

szafa 
SZF2D2S
gł./szer./wys.
56,5/103,5/200,5cm

szafa 
SZF3D2S
gł./szer./wys.
56,5/163,5/208cm

witryna
REG1W2S *
gł./szer./wys.
40/58,5/200,5cm

regał
REG2S 
gł./szer./wys.
40/94/200,5cm

komoda
KOM5S
gł./szer./wys.
40/58,5/114cm

szafka rtv RTV2S
gł./szer./wys.  
56,5/150/33 cm

w opcji 

w opcji 
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KOEN

dąb canterbury

stolik LAW/110
dł./szer./wys.  
110/70/55 cm

stół STO/130
dł./szer./wys. 130-180/85,5/75cm

krzesło KOEN (PKRS)
gł./szer./wys. 49/44/93cm

komoda KOM4S
gł./szer./wys. 40/103,5/93,5cm

komoda KOM2D4S
gł./szer./wys. 40/150/93,5cm

szafka KOM4D
gł./szer./wys. 40/103,5/114cm

szafka wisząca SFW/103
gł./szer./wys. 26,5/103,5/42cm

witryna wisząca SFW1W/148
gł./szer./wys. 26,5/150/41,5cm

lustro LUS/103
gł./szer./wys. 2,5/103,5/78,5cm



COlORADOsystem modułowy

komoda
KOM4S/80
gł./szer./wys.
41/80/88 cm

regał zamknięty
REG1D2SL/P
gł./szer./wys.
41/50/198,5 cm

regał
REG1D/80
gł./szer./wys.
41/80/198,5 cm

szafa
SZF2D2S
gł./szer./wys.
53/80/198,5 cm

szafa narożna
SZFN2D
gł./szer./wys.
82,5/82/198,5 cm
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**dotyczy wezgłowia przednie-
go i tylnego łóżka oraz frontu 
szuflady i łóżka na rolkach

* Szuflada na rolkach oraz dol-
ne łóżko na rolkach dostępne 
w opcji do łóżka LOZ/90

półka
POL/120
gł./szer./wys.
25,5/120/16 cm

szafka wisząca
SFW1D/120
gł./szer./wys.
28,5/120/40 cm

biurko
biu/120
dł./szer./wys.
120/60/76,5 cm

łóżko na rolkach (bez wkładu, z materacem)*
LOZ/85D
dł./szer./wys.
199/95,5/21 cm

szuflada na rolkach*
SZU
dł./szer./wys.
199/69,5/19,5 cm

łóżko
LOZ/90
dł./szer./wys.
205,5/95/41,5-70,5 cm

dąb jasny belluno dąb jasny belluno** biały

biały mat
listwa

wolfram akacja pomarańcz

w opcji 

korpus front



system modułowy bRW OFFICE

regał zamknięty
REG4D2S/220
gł./szer./wys. 
35/79/221cm

regał
REG2D/220
gł./szer./wys. 
35/79/221cm

regał narożny
REGN/53/220
gł./szer./wys. 
35/101,5/221cm

regał
REG/53/220
gł./szer./wys.  
35/52,5/221cm

regał
REG/53/114
gł./szer./wys. 
35/52,5/114cm

szafka
REG2D/114
gł./szer./wys.  
35/79,5/114cm

biurko BIU/72/100
dł./szer./wys. 100/70/72cm

łącznik LAC/70
gł./szer./wys. 70/70/2cm

biurko BIU/72/150
dł./szer./wys. 150/70/72cm

komoda mobilna
KON3S
gł./szer./wys.
40/40/56cm

dąb sonoma

Wysokie, pakowne regały, pojemna szafka, 
uniwersalne biurka z możliwością łączenia 
oraz niezwykle funkcjonalny, mobilny 
kontener – kolekcja BRW Office ma wszystko, 
czego potrzebujesz, by stworzyć komfortowe 
miejsce pracy. 
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szafka
REG2D/114
gł./szer./wys.  
35/79,5/114cm

meblościanka  bARAtO

Małe wnętrza też mogą być piękne i funkcjonalne. 
Nowoczesna meblościanka Kaspian to przepis na to, 
by Twój nowy salon zaskakiwał designem 
i mnogością praktycznych rozwiązań.  

Wymiary: gł./szer./wys.: 55,5/301/200,5 cm
Kolor: wenge, dąb sonoma (fot)

meblościanka KASPIAN

meblościanka CANCAN 4 meblościanka bARAtO
Meblościanka Cancan 4 to mebel, dzięki któremu  

odkryjesz pozytywne strony swojego wnętrza.  
Zintegrowana forma mebli odmieni ciasne lokum  

w funkcjonalną przestrzeń. Nowoczesne bryły wyposażone  
w energooszczędne oświetlenie LED (w opcji) będą zarazem  

praktycznym, jak i pięknym uzupełnieniem wnętrza. 
 

Wersja kolorystyczna: dąb sonoma 
Wymiary: gł./szer./wys.: 45/284/195cm

meblościanki

Nowoczesna, kompaktowa forma mebli 
do pokoju dziennego. Praktyczne szafki 
z widocznym dekorem usłojenia drewna 

ciekawie urozmaicają wstawki  
w głębokim kolorze lśniącej czerni.  

 
Wersja kolorystyczna: śliwa wallis/czarny połysk. 

Wymiary: gł./szer./wys.: 40/240/190* cm.

* wysokość umowna zależna od zawieszenia



Meblościanka Wiki B to klasyczny zestaw 
mebli o tradycyjnym wzornictwie. 
Eleganckie frezowania, ozdobne szkło 
witryn i wysoka, prosta zabudowa  
to cechy charakterystyczne, które 
sprawiają, że komplet jest nie tylko  
piękny, ale również niesamowicie 
praktyczny. 

Wymiary: gł./szer./wys.: 
56,5/318/214 cm
Kolor: orzech aosta ciemny. 
 
Dostępna także meblościanka WIKI C 
o wym: 56,5/368/214 cm 
oraz WIKI D o wym.: 56,5/324/214 cm

Wymiary: gł./szer./wys.: 
58/303/195,5 cm
Kolor: dąb jasny/jesion Rochefort (fot.)
dąb jasny/zielony filigrane

meblościanki

meblościanka WIKI b

meblościanka ZIPP
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sypialnie

OREN
dąb sonoma / jesion rochefort

szafa
OREN-SZF/160
gł./szer./wys.
60,5/160/205,5 cm

komoda
OREN-KOM4S
gł./szer./wys.
39/68/88,5 cm

półki (3 szt.)
opcja Szafa OREN
L18-SZF/160_OPCJA-DSO

szafka nocna
OREN-KOM1S
gł./szer./wys.
34/43/40,5 cm

łóżko
OREN-LOZ/160
dł./szer./wys.
204,5/167/34,5-55,5 cm

w opcji 

MARtINA

dąb san remo / biały

szafa
MARTINA-SZF4D
gł./szer./wys.
59/225/213 cm

szafka nocna
MARTINA-KOM2S
gł./szer./wys.
41/46/40 cm

łóżko
MARTINA-LOZ/160
dł./szer./wys.
204/165/40-85 cm

w opcji 



ZAPROjEKtuj WłASNą 
SZAFę COlIN  
W tej szafie zmieścisz wszystkie rzeczy, 
których używasz na co dzień 
i te wyjmowane tylko raz do roku. 



26/27

przykładowe konfiguracje

szerokość 153 cm

szerokość  183 cm

szerokość  220 cm

COlIN
system szaf



COlIN
system szaf

Korpus szafy 153
gł./szer./wys.
64/153/218,5 cm

Korpus szafy 183
gł./szer./wys.
64/183/218,5 cm

Korpus szafy 220
gł./szer./wys.
64/220/218,5 cm

183 220153

biały płótno

(kolor
wnętrza)

dąb 
sonoma

dąb 
wenge

Komplet 3 szt. półek w opcji Komplet 3 szt. szuflad w opcji

wyposażenie wewnętrzne

3 rodzaje korpusów

Korpusy szaf dostępne są w trzech różnych wariantach szerokości do 
wyboru. Pomyśl, ile miejsca masz na swoją szafę i ile rzeczy chcesz 
w niej umieścić, a potem wybierz najlepszy model dla siebie.

Żeby organizacja garderoby była jeszcze bardziej komfortowa, wybierz 
wyposażenie wewnętrzne swojej szafy. Dobierz je tak, by łatwo można 
było zorganizować wszystkie ubrania i dodatki. 
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Okleina lakier wysoki połysk:

lakier 
czarny
brąz połysk

lakier 
czerwony
połysk

lakier 
grafit
połysk

lakier
biały 
połysk

lakier 
czarny 
połysk

szary

lustro

czarny 
supermat

śliwa 
wallis

biały zebrawooddąb 
wenge

dąb 
sonoma

orzech 
merano

dąb 
wilson

grusza
amerykańska

dąb 
sonoma
trufla

Nadaj szafie bardziej 
indywidualny wygląd. 
Możesz wybrać kolor 
każdego panelu z osobna. 

Zaprojektuj własną 
szafę! Skorzystaj 
z konfiguratora 
szaf Colin. 

17 kolorów paneli Wybierz kolorystykę swojej szafy, 
dowolnie łącząc ze sobą kolory. 



szafy

szafa F27

szafa f27-SZF/170/193/3
Wymiary: gł./szer./wys.: 
62/170/195
Kolor:  
dąb sonoma/dąb sonoma/biały

szafa F27 szafa F27

szafa f27-SZF/125/195/3
Wymiary: gł./szer./wys.: 
62/125/195
Kolor:  
dąb sonoma/dąb sonoma/
biały

szafa f27-SZF/125/195/3
Wymiary: gł./szer./wys.: 
62/125/195
Kolor:  
biały/dąb sonoma
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• produkt dostępny w szybkiej sprzedaży
• atrakcyjne zestawy z możliwością rozbudowy
• atrakcyjne ceny 

KuChNIE juNONA lINE



4 wersje kolorystyczne 
JUNONA LINE  >

dąb sonoma 
/ dąb wenge

biały połysk 
/szary wolfram

biały połysk/
dąb sanremo 
jasny

dąb sonoma 

1 2 3 4

Komplety Junona Line 240 zostały stworzone  
z myślą o jak najniższej cenie.. Zakup całego 
kompletu jest bardziej ekonomiczny niż elementów 
kupowanych osobno. W skład kompletu wchodzą szafki 
niezbędne do Twojej kuchni, które można rozbudować   
o dodatkowe elementy. 

komplet JUNONA 240 biały połysk/dąb sanremo jasny

240 cm

komplet

240

nowość

juNONA lINEkuchnie
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juNONA lINE

SZAFKI DOLNE

G1D/50/57-LPG1D/40/57-LP GO/60/30GO/50/30 POL/40 POL/50 POL/100 GNWU/57-LP

D1D/40/82-L D1D/40/82-P D3S/40/82 D1D/50/82-PD1D/50/82-L DPK/60/82 DNW/100/82-PDNW/100/82-L

D2D/50/195-L D2D/50/195-P

G2D/80/57G2D/60/57

D2D/80/82D2D/60/82 DK2D/80/82

G2W/80/57

G2W/80/57 
OPCJA 

opcja
(półka szklana + oświetlenie led)

biały połysk/szary wolfram dąb sonoma dąb sonoma/dąb wenge

ELEMENTY DO ROZBUDOWY

· wszystkie szafki dolne wyposażone są w blat z wyjątkiem DK2D/80/82
· wszystkie fronty posiadają uchwyty:
- dąb sonoma/ dąb wenge, dab sonoma - uchwyt w kolorze satyna o rozstawie 96 mm
- biały połysk/szary wolfram, biały połysk/dąb sanremo jasny - uchwyt w kolorze tytan o rozstawie 128 mm

wys. 82 cm + blat 32 mm, gł.: 45 cm

SZAFKI GÓRNE wys. 57,3 cm, gł.: 28,5 cm



Czas na przyjemny sen
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IMIR – ergonomiczne podparcie
• Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.
• Wysokość materaca: ok. 19 cm.

Pokrowiec 
Clima+

Pokrowiec 
Gold

Pokrowiec 
Gold

Pokrowiec
Fresh+

CERES – twardość naturalnego kokosu

Pokrowiec 
Clima+

Pokrowiec
Fresh+

• Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.
• Wysokość materaca: ok. 19 cm.

ORION
• Dostępne szerokości: 90, 120, 140, 160 cm
• Wysokość materaca: ok. 14 cm.

LATA

SP

RĘ
ŻYNY BONELL

ORION KOKOS
• Dostępne szerokości: 90, 140, 160 cm.
• Wysokość materaca: ok. 15 cm.

LATA

SP

RĘ
ŻYNY BONELL



tOtAN
• Dostępne szerokości: 90, 140, 160 cm.
• Wysokość materaca: ok. 16 cm.

Pokrowiec 
Glamour

SONuS – wygoda i elegancja

• Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.
• Wysokość materaca: ok. 22 cm.

hARMONIC – w zgodzie z naturą

• Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.
• Wysokość materaca: ok. 22 cm.

Pokrowiec 
Medicott

TW
AR

DOŚĆ WYSOKA

TW
AR

DOŚĆ WYSOKA

MIMAS – zdrowie do potęgi

Pokrowiec 
Silver+

• Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.
• Wysokość materaca: ok. 22 cm.

LATA
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PREMIA
• Dostępne szerokości: 90, 120, 140, 160, 180 cm.
• Wysokość materaca: ok. 18 cm.

Pokrowiec 
Aqua

EKKO
• Dostępne szerokości: 90, 120, 140, 160,180 cm.
• Wysokość materaca: ok. 18 cm.

MultI

Pokrowiec 
Fresh+

• Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.
• Wysokość materaca: ok. 21 cm.

NAtuRAl

Pokrowiec 
Natural

• Dostępne szerokości: 90, 120, 140, 160, 180 cm.
• Wysokość materaca: ok. 18 cm.

LATA

LATA

LATA

LATA

Pokrowiec 
Aqua



ERgO bASIC

ERgO PluS 

ERgO lIFt

ERgO MultI

ERgO COMFORt

StElAżE ElAStyCZNE ERgO
Nawet najlepszy materac wymaga właściwego podparcia. Prawidłowo dobrany stelaż z drewna klejonego warstwowo, oprócz poprawy wentylacji, zapewni 
każdemu materacowi dodatkową amortyzację. Takie rozwiązanie pozwoli wydobyć z użytkowanego zestawu maksimum komfortu i zapewni dłuższą 
żywotność materaca. Aby to osiągnąć, kierując się doborem najwyższej jakości elastycznych listew oraz uchwytów a także znajomością zasad ergonomii, 
przygotowaliśmy wyjątkową kolekcję stelaży Ergo, wśród których z pewnością znajdziecie Państwo właściwe podparcie dla swojego materaca.

• 17 sprężystych listew (odstępy 5 cm).
• Stelaż 3-strefowy.
• Dostępne rozmiary: 90/200, 120/200, 140/200, 160/200 cm
• Wysokość stelaża: ok. 3 cm

• 28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).
• Stelaż 7-strefowy.
• Dostępne rozmiary: 90/200, 120/200, 140/200, 160/200 cm
• Wysokość stelaża: ok. 3 cm.

• 28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).
• Stelaż 7-strefowy.
• Środkowa taśma wzmacniająca.
• Regulacja twardości w części środkowej stelaża (biodra-lędźwie).
• Poszerzane listwy skrajne dla lepszego wsparcia końców materaca.
• Elastyczne uchwyty z dodatkową amortyzacją.
• Dostępne rozmiary: 90/200, 140/200, 160/200 cm
• Wysokość stelaża: ok. 4,5 cm.

• 42 sprężyste listwy bukowe (odstępy 2 cm).
• Stelaż 7-strefowy.
• Środkowa taśma wzmacniająca.
• Regulacja twardości w części środkowej stelaża (biodra-lędźwie).
• Dostępne rozmiary: 90/200, 140/200, 160/200 cm
• Wysokość stelaża: ok. 3 cm.

• 28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).
• Stelaż 7-strefowy.
• Środkowa taśma wzmacniająca.
• Regulacja twardości w części środkowej stelaża (biodra-lędźwie).
• Możliwość stopniowej regulacji wysokości podnóżka i podgłówka.
• Dostępne rozmiary: 80/200, 90/200 cm
• Wysokość stelaża: ok. 6 cm.
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krzesło  
ALLA
kolor:  
dąb sonoma
tkanina: 1305 
wys./szer./gł.:  
95/45/50 cm

krzesło  
MARYNARZ PIONOWY
kolor:  
dab sonoma/TK 1071, 
wenge/tk 1076, biały/TK 2051 
wys./szer./gł.:  
95/46/53 cm

stół  
BRYK
kolor:  
biały 
wys./szer./dł.:  
76/80/140-180 cm

stół  
STO 180/95
kolor:  
dąb monument, dąb sonoma, 
wenge, dąb san remo jasny 
wys./szer./dł.:  
77/95/180-240 cm

kolor:  
dąb wenge brąz
tkanina: 1089, 1088 
wys./szer./gł.:  
85/42/45 cm

kolor:  
dab san remo jasny, dąb 
san remo, biały połysk 
wys./szer./dł.:  
76/85/145-185 cm

kolor:  
biały połysk, biały, orzech columbia, dab san 
remo jasny, szary wolfram/dab wenge brąz 
wys./szer./dł.:  
77/85/145-185 cm

kolor:  
dąb wenge brąz
tkanina: 2026 
wys./szer./gł.:  
89/50/53 cm

krzesło  
MARYNARZ POZIOMY
kolor:  
wenge/tk1076, 
dab sonoma/tk1071 
wys./szer./gł.:  
95/46/53 cm

stół  
BRYK
kolor:  
wenge, dąb sonoma 
wys./szer./dł.:  
76/80/140-180 cm

stół  
STO 110/75
kolor:  
biały, wenge, dąb sonoma 
wys./szer./dł.:  
77/75/110-150 cm

krzesło  
TRIO II
kolor:  
biały/2030, 
wenge/tk1304 
wys./szer./gł.:  
107/46/49 cm

krzesło  
ALLA II
kolor:  
biały
tkanina: 2045 
wys./szer./gł.:  
95/45/50 cm

Stół UMMA
(elpasso)

Krzesło UMMA
(elpasso)

Stół 
ULTRA

Krzesło 
ULTRA



sofa karo II sofa street II

fotel makswersalka nova

tkanina INARI 23 BROWN/NEO 7 BROWN

tkanina INARI 96 GREY/MADRYT 9100 BLACK

tkanina 
SIENA 22 BEIGE

szer./wys./gł.: 224/90/91 cm
pow. spania: 121x190 cm

tkanina 
JASMINE 22 BEIGE/
TRINITY 8 BROWN  
drewno TX023 (WENGE)

tkanina 
GRANADA 2722 MINT

tkanina 
INARI 91 GREY

tkanina 
SIENA 22 BEIGE

tkanina 
JASMINE 23 BEIGE

tkanina BONN 23 BEIGE/JASMINE 23 BEIGE
drewno MT (SREBRNE)

szer./wys./gł.: 196/95/95 cm
pow. spania: 145x196 cm

szer./wys./gł.: 70/77/60 cm

tkanina 
PRINT PIORO TAUPE WHITE/
JASMINE 23 BEIGE

tkanina PRINT MICROSTAR 33513/
                104 RED BEIGE/ NEO 14 GREY

szer./wys./gł.: 205/90/91 cm
pow. spania: 137x200 cm

sprężyny 
faliste

pianka pasy 
tapicerskie

automat do 
rozkładania

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

sprężyny 
faliste

pianka pasy 
tapicerskie

automat do 
rozkładania

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

sprężyny 
faliste

pianka pasy 
tapicerskie

automat do 
rozkładania

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

piankasprężyny 
bonell

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

daria
szer./wys./gł.: 195/90/88 cm
pow. spania: 140x190 cm

tkanina INARI 91 GREY/NEO 13 GREY

sofa

pianka

899,-

299,-

1099,-

999,-

1049,-

meble tapicerowane
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tkanina SUN 96 GREY

sofa bunio

sofa brunon sofa sam

tkanina 
HC 86 TURQUOISE

tkanina HC 14 BLACK

szer./wys./gł.: 154/92/88 cm
pow. spania: 122x198 cm

tkanina TINOS 3 BEIGE
drewno TX023 (WENGE)

tkanina 
INARI 27 BROWN
drewno 
TX104 (DĄB SONOMA)

szer./wys./gł.: 115/84/104 cm
pow. spania: 107x195 cm

tkanina ARTEMIS 2 BEIGE
drewno TX040 (WIŚNIA WŁOSKA)

tkanina 
PIREUS 3 BROWN
drewno 
TX023 (WENGE)

szer./wys./gł.: 207/92/102 cm
pow. spania: 150x200 cm

tkanina 
LOTUS 91 MULTICOLOR/
GRANADA 2731 ECRU/
GRANADA 2722 MINT/
GRANADA 2723 MINT/
GRANADA 2722 MINT

tkanina PRINT CAPITALS 3 WHITE GREY/
                JASMINE 21 ECRU/JASMINE 90 GREY/
                JASMINE 96 GREY/JASMINE 90 GREY

szer./wys./gł.: 192/98/91 cm
pow. spania: 135x192 cm

pianka funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

pianka funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

sprężyny 
faliste

piankasprężyny 
bonell

automat do 
rozkładania

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

piankasprężyny 
bonell

automat do 
rozkładania

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

tkanina  HC 60 RED

szer./wys./gł.: 192/89/89 cm
pow. spania: 111x183 cm

violawersalka 899,-

899,-

1199,-

999,-

1499,-

piankasprężyny 
bonell

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

Podane ceny mebli tapicerowanych są cenami detalicznymi, sugerowanymi w okresie do 30.04.2017 r.

sofa ida II



narożnik beti

narożnik matt

narożnik kris

narożnik cubo II

tkanina JASMINE 22 BEIGE/
                JASMINE 21 ECRU/JASMINE 23 BEIGE/
                JASMINE 27 BROWN/NEO 12 ELEPHANT

tkanina
KRETA 13 BROWN/
JASMINE 29 BROWN wstawki

tkanina PIREUS 12 GREY/
                AMORE 104 GREY wstawki

szer./wys./gł.: 233/87/140 cm
pow. spania: 130x198 cm

tkanina 
MONET 33 GREEN BLUE/
AURA 15 SILVER

tkanina GORDON 91 SILVER/ 
                MADRYT 995 GREY

tkanina GORDON 22 BEIGE/
                MADRYT 925 BROWN

szer./wys./gł.: 230/89/146 cm
pow. spania: 130x200 cm

tkanina INARI 91 GREY/
                MADRYT 995 GREY kedra

tkanina 
DIAMOND N2 BEIGE/
MADRYT 995 GREY kedra

szer./wys./gł.: 228/85/171 cm
pow. spania: 127x200 cm

tkanina 
DOT 90 GREY/
CAYENNE 20 GREY

tkanina MONET 26 GREY BROWN/ 
                ASPEN 23 BEIGE

szer./wys./gł.: 246/97/158 cm
pow. spania: 142x205 cm

piankasprężyny 
bonell

automat do 
rozkładania

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

obustronnie
montowany

obustronnie 
montowany

sprężyny 
faliste

pianka automat do 
rozkładania

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

obustronnie 
montowany

sprężyny 
faliste

pianka automat do 
rozkładania

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

obustronnie 
montowany

sprężyny 
faliste

pianka funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

sprężyny 
faliste

pianka automat do 
rozkładania

obustronnie 
montowany

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

1399,-

1699,-

1899,-

1599,-

1799,-

danynarożnik

tkanina 
JASMINE 100 BLACK/JASMINE 96 GREY/JASMINE 90 GREY/
JASMINE 85 TURQUOISE/ NEO 15 BLACK

szer./wys./gł.: 205/94/144 cm
pow. spania: 130x191 cm

meble tapicerowane
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narożnik marina II

zestaw gregor

narożnik alanis

zestaw ania

tkanina 
ORINOCO 96 GREY/
MADRYT 920 WHITE

tkanina BONN 23 BEIGE/
               JASMINE 27 BROWN

szer./wys./gł.: 271/88/174 cm
pow. spania: 129x220 cm

szer./wys./gł.: 273/93/192 cm
pow. spania: 124x196 cm

tkanina ASPEN 23 BEIGE

tkanina 
PIREUS 12 GREY

tkanina 
SIENA 22 BEIGE /
JASMINE 23 BEIGE 
drewno TX023 
(WENGE)

tkanina PIREUS 3 BROWN
drewno TX104 (DĄB SONOMA)

szer./wys./gł. wersalki: 
196/96/98 cm
pow. spania: 120x193 cm
szer./wys./gł. fotela: 
70/106/80 cm

szer./wys./gł. wersalki: 
192/91/92 cm
pow. spania: 121x192 cm
szer./wys./gł. fotela: 
65/105/70 cm

cena zestawu
wersalka + 2 fotele

cena dotyczy rozm. 120x200

cena zestawu
wersalka + 2 fotele

tkanina 
SAWANA 25 BROWN/ 
TANGO 1116 BROWN
drewno TX040 (WIŚNIA WŁOSKA)

tkanina SAWANA 21 GREY/ TANGO 1118 GREY
drewno TX055 (DĄB WENGE MAHOŃ) 

tkanina MADRYTKARO3 920 WHITE/
                MADRYT 920 WHITE

sprężyny 
faliste

pianka pasy 
tapicerskie

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

sprężyny 
faliste

pianka pasy 
tapicerskie

automat do 
rozkładania

funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

obustronnie 
montowany

sprężyny 
faliste

pianka funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

dostepny 
w zestawie

sprężyny 
bonell

pianka funkcja 
spania

pojemnik 
na pościel

dostepny 
w zestawie

funkcja 
spania

stelaż na 
podnośnikach 

gazowych

pojemnik 
na pościel

materac 
i wkład 

do łóżka
w opcji

799,-*

2399,-

1317,-

cena fotela

359,-
cena wersalki

599,-

1999,-

1899,-

Podane ceny mebli tapicerowanych są cenami detalicznymi, sugerowanymi w okresie do 30.04.2017 r.

syntia futonłóżko

tkanina SAWANAKARO3 21 GREY/SAWANA 21 GREY

dostępne rozmiary:
  - 120x200, pow. spania: 120x200 cm, szer./wys./gł.: 134/100/216 cm
  - 140x200, pow. spania: 140x200 cm, szer./wys./gł.: 154/100/216 cm
  - 160x200, pow. spania: 160x200 cm, szer./wys./gł.: 174/100/216 cm

łożko 140x200 - 879,-*
łóżko 160x200 - 899,-*

*cena nie obejmuje pakietu LMBK II, stelaża i materaca
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Prezentowane w katalogu informacje  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania katalogu do druku (10/2016).  
Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku zaktualizowane  
wymiary mebli podane będą na stronie internetowej meblegust.pl. Wszystkie podane wymiary są  
wymiarami zewnętrznymi (uwzględniają zwieńczenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z  
techniki druku, kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych me-
bli i asortymentu wyposażenia wnętrz. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli.  
Wszystkie meble prezentowane w katalogu sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu.  
Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania.  

Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym  
zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz sie do ochrony środowiska naturalnego.


