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Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce kolejny katalog z szeroką
ofertą naszych mebli. Znajdziecie w nim wiele nowych, atrakcyjnych wzorów. Pokazujemy również
znane kolekcje, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od kilku sezonów.
STOLAR jest producentem funkcjonalnych mebli
domowych zarówno skrzyniowych, jak i tapicerowanych. Posiadamy zgrany zespół doświadczonych pracowników oraz nowoczesny park maszynowy. Produkcję mebli opieramy o nasze wzory, ale – przy odpowiednich ilościach – jesteśmy w stanie
wyprodukować meble według wskazówek klienta.
Ostatnie lata to dla naszej firmy etap modernizacji parku maszynowego. Dzięki temu wzrosła wydajność,
a produkty zyskały nową jakość. Równie ważny jest aspekt wzorniczy, do którego przywiązujemy szczególną
uwagę. Stale poszukujemy i wdrażamy nowe pomysły, materiały i dodatki. Efektem jest m.in. kolekcja szaf,
w których zastosowaliśmy nowatorskie konstrukcje.
Zapraszamy do lektury katalogu oraz współpracy.
właściciele:

Izabela Jurasik
Dariusz Jurasik
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szafa SANTIAGO 200

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy:: 65 cm
Najważniejsze cechy szafy:

4

duże
lustro

bezuchwytowe
fronty

funkcjonalne
wnętrze

kompaktowy
wygląd

Nowość!
Nowość!

stabilna
konstrukcja

Szafy Santiago są zarazem użytkowe i dekoracyjne. Serię tworzą
dwa modele, mniejszy to Santiago 200. Szafa posiada dwa przesuwne fronty. Zastosowany na nich układ luster zajmuje znaczną
powierzchnię, w której przygląda się całe wnętrze. Taki układ
sprawia również, że bryła szafy wydaje się mniejsza niż jest w rzeczywistości

Dostępne warianty kolorystyczne:

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: biały

korpus: grafit

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

215 cm

200 cm

front: grafi

t, lustro

y, lustro

front: biał

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy:: 65 cm

215 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
Nowość!
Nowość!

ponadczasowe
wzornictwo

duże
lustro

obszerne
wnętrze

drążki
na wieszaki

liczne
półki

5

korpus: biały

korpus: grafit

Dostępne warianty kolorystyczne:

t, lustro

y, lustro

front: biał

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafy Santiago są zarazem użytkowe i dekoracyjne. Serię tworzą
dwa modele, większy to Santiago 250. Szafa posiada dwa przesuwne fronty. Zastosowany na nich układ lustr zajmuje znaczną
powierzchnię, w której przygląda się całe wnętrze. Taki układ
sprawia również, że bryła szafy wydaje się mniejsza niż jest w rzeczywistości

front: grafi

szafa SANTIAGO 250

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

www.stolar.com.pl

szafa WERONA 200

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, czarne szkło. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 65 cm

215 cm

200 cm
Najważniejsze cechy szafy:

6

brak
lustra

Nowość!
Nowość!

bezpieczne drzwi
przesuwne

funkcjonalne
wnętrze

bezuchwytowe
fronty

stabilna
konstrukcja

Dostępne warianty kolorystyczne:

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: biały

korpus: grafit

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Werona jest serią dwóch szaf, różniących się szerokością. Mniejsza
z nich Werona 200 ma dwa przesuwne fronty i 200 cm szerokości.
Dekoracją frontów są poziome pasy albo grafitowego lustra, albo
czarnego szkła, które tworzą ciekawy układ graficzny. Szafy Werona dostępne są w kolorach białym i grafitowym

front: grafi
t, czarne
szkło

front: biał
y, lustro
grafitow
e
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Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 65 cm

215 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
bezpieczne drzwi
przesuwne

brak
lustra

Nowość!
Nowość!

największe
wymiary

bezuchwytowe
fronty

duża
wytrzymałość

szafa WERONA 250

Na zdjęciu: korpus - biay; front - biały, lustro grafitowe. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

7

Werona jest serią dwóch szaf, różniących się szerokością. Większa
z nich Werona 250 ma trzy przesuwne fronty i 250 cm szerokości.
Dekoracją frontów są poziome pasy albo grafitowego lustra, albo
czarnego szkła, które tworzą ciekawy układ graficzny. Szafy Werona dostępne są w kolorach białym i grafitowym

korpus: biały

korpus: grafit

front: grafi
t, czarne
szkło

front: biał
y, lustro
grafitow
e

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro grafitowe. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:

8

dynamiczny
wygląd

grafitowe
lustro

praktyczne
wnętrze

wygodne
uchwyty

bezpieczne
przesuwne
drzwi

Nowość!
Nowość!

Z szafą z serii Aruba wnętrze nigdy nie będzie nudne ani monotonne. Jej fronty to niestandardowa kompozycja, w której wykorzystano różnej wielkości kwadraty i prostokąty z grafitowego
lustra. Aruba 2 (203) posiada dwa lekko przesuwające się fronty.
Równie interesująco wygląda w białej, jak i grafitowej kolorystyce

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

stro

, lu
grafit
front: we
o
t
fi
gra

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: grafit

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

215 cm

szafa ARUBA 2 (203)

www.stolar.com.pl

o
, lustr
biały
front: rafitowe
g
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Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
dynamiczny
wygląd

grafitowe
lustro

Nowość!
Nowość!

liczne
półki

największe
wymiary

wygodne
uchwyty

9

korpus: biały

korpus: grafit

Dostępne warianty kolorystyczne:

lustro
biały, e
front:
w
grafito

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Z szafą z serii Aruba wnętrze nigdy nie będzie nudne ani monotonne. Jej fronty to niestandardowa kompozycja, w której wykorzystano różnej wielkości kwadraty i prostokąty z grafitowego
lustra. Aruba 2 (250) posiada trzy lekko przesuwające się fronty.
Równie interesująco wygląda w białej, jak i grafitowej kolorystyce

lustro
grafit, e
front:
w
to
fi
gra

szafa ARUBA 2 (250)

Na zdjęciu: korpus - grafitowy; front - grafitowy, lustro grafitowe. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro grafitowe. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:

10

grafitowe
lustro

ergonomiczne
uchwyty

bezpieczne
przesuwne
drzwi

uniwersalne
wzornictwo

Nowość!
Nowość!

praktyczne
wnętrze

Serię Porto 2 współtworzą dwa modele szaf, które różnią się
szerokością oraz liczbą frontów. Mają ponadczasowy, a przy tym
elegancki, wygląd i funkcjonalnie rozplanowane wnętrze. Dzięki
temu szafy Porto 2 są propozycją na długie lata i do każdego
domowego pomieszczenia. Porto 2 (203) posiada dwa przesuwne
fronty i ma 203 cm szerokości

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

lustro
biały, e
front:
w
grafito

korpus: grafit

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: biały

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

215 cm

szafa PORTO 2 (203)

www.stolar.com.pl

lustro
grafit, e
front:
w
grafito
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Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
grafitowe
lustro

Nowość!
Nowość!

ergonomiczne
uchwyty

praktyczne
wnętrze

duża
wytrzymałość

uniwersalne
wzornictwo

11

korpus: grafit

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

lustro
grafit, e
front:
w
grafito

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Serię Porto 2 współtworzą dwa modele szaf, które różnią się
szerokością oraz liczbą frontów. Mają ponadczasowy, a przy tym
elegancki, wygląd i funkcjonalnie rozplanowane wnętrze. Dzięki
temu szafy Porto 2 są propozycją na długie lata i do każdego
domowego pomieszczenia. Porto 2 (250) posiada dwa przesuwne
fronty i ma 250 cm szerokości

lustro
biały, e
front:
w
grafito

szafa PORTO 2 (250)

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro grafitowe. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.
Wnętrze szafy:

najważniejsze cechy
szafy:

głębokosć szafy: 65 cm

215 cm

fronty
panelowe

Nowość!
Nowość!
200 cm

głębokość szafy: 65 cm

215 cm

szafy VIGO 120 / 150 / 200

www.stolar.com.pl

12

122 cm

Vigo jest nową w naszej ofercie serią szaf z przesuwnymi frontami.
Postawiono tu na duży wybór modeli oraz proste, ponadczasowe
wzornictwo. Zgrabna, proporcjonalna bryła, duże lustro oraz
poziomy trójpodział powierzchni drzwi dodają szafom współczesnego charakteru

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: biały

korpus: grafit

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: czarny

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

151 cm

front: czarny, lustro

front: biały, lustro

front: grafit, lustro

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 65 cm

215 cm

szafa VIGO 250

NaNa
zdjęciu:
korpus
- biały;
front
- biały,
lustro.
Drzwi
podwieszane
nana
okuciach
firmy
HÄFELE.
zdjęciu:
korpus
- biały;
front
- biały,
lustro.
Drzwi
podwieszane
okuciach
firmy
HÄFELE.

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
bezpieczne drzwi
przesuwne

fronty
panelowe

stabilna
konstrukcja

funkcjonalne
wnętrze

najwyższa
jakość

Nowość!
Nowość!

13

Szafa Vigo 250 to największy model w nowej serii. Zagospodarowanie jej wnętrza robi wrażenie. Pojemność, prostota i przejrzystość rozwiązań, ergonomia – po prostu funkcjonalność w czystej
postaci

korpus: biały

korpus: czarny

front: grafit, lustro

front: czarny, lustro

front: biały, lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

korpus: grafit

Dostępne warianty kolorystyczne:

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny, lustro, biały połysk. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 65 cm

215 cm

szafa TUNIS 200

www.stolar.com.pl

200 cm
Najważniejsze cechy szafy:
fronty
z profilem
ledowym

fronty
panelowe

Nowość!
Nowość!

Szafa Tunis 200 zaskakuje wyglądem. Pionowy pas pomiędzy frontem w połysku a lustrem rozdziela powierzchnię, wprowadzając
wyraźny podział na strony prawą i lewą. Ogromne lustro – ważny
użytkowy element szafy – w tym przypadku, dzięki podziałowi
ozdobną wstawką na trzy poziome części, dynamizuje wygląd
całego mebla

Dostępne warianty kolorystyczne:

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: grafit

korpus: czarny

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

14

front: czarny, biały
połysk, lustro

front: grafit, biały
połysk, lustro

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 65 cm

215 cm

250 cm

szafa TUNIS 250

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro, biały połysk. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

Najważniejsze cechy szafy:
fronty
panelowe

największe
wymiary

fronty
z profilem
ledowym

Nowość!
Nowość!

lustro
grafitowe
15

Szafa Tunis 250, podobnie jak mniejszy jej odpowiednik Tunis 200,
łączy w sobie wszystkie cechy nowoczesnego i funkcjonalnego
mebla. Graficzne podziały i minimum ozdobników tworzą duet
z użytecznością wnętrza i jakością wykonania

korpus: grafit

korpus: czarny

front: czarny, biały
połysk, lustro

front: grafit, biały
połysk, lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro grafit, szkło czarne. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa BATUMI 203

www.stolar.com.pl

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:

16

dynamiczny
wygląd

bezuchwytowe
fronty

bezpieczne drzwi
przesuwne

lustro
grafitowe

łatwe
domykanie

Nowość!
Nowość!

korpus: grafit

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: biały

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafa Batumi 203 jest nowością wzorniczą w naszej ofercie. Środkową część frontów zajmują tu duże lustra, które – dla urozmaicenia – zostały podzielone poziomym pasem czarnego szkła. Dzięki
temu zabiegowi cała szafa zyskała nietypowy wygląd

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

towe,
front: biały, lustro grafi
czarne szkło

towe,
front: grafit, lustro grafi
czarne szkło

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm

szafa BATUMI 250

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro grafit, szkło czarne. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Najważniejsze cechy szafy:
dynamiczny
wygląd

bezuchwytowe
fronty

lustro
grafitowe

Nowość!
Nowość!

bezproblemowe
domykanie

duże
lustro

17

Szafa Batumi 250 posiada trzy przesuwne fronty, osadzone na
solidnych prowadnicach. Ten podział ułatwia otwieranie szafy, jak
też swobodne korzystanie z jej wnętrza. Podobnie jak w przypadku mniejszego modelu z tej linii, atrakcyjny wygląd Batumi 250
zawdzięcza m.in. układowi luster na frontach

korpus: grafit

korpus: biały

towe,
front: biały, lustro grafi
czarne szkło

towe,
front: grafit, lustro grafi
czarne szkło

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

Na
front -front
czarny
połysk,
lustro.
Na zdjęciu:
zdjęciu: korpus
korpus -- czarny;
dąb sonoma;
- dąb
sonoma,
lava. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

225 cm

szafa MARSYLIA 203

www.stolar.com.pl

208 cm
Najważniejsze cechy szafy:

18

praktyczne
szuflady

listwa
dekoracyjna

prosty,
nowoczesny styl

funkcjonalne
wnętrze

górne oświetlenie
LED

korpus: czarny

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: biały

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafy z serii Marsylia występują w dwóch najbardziej neutralnych,
a przy tym uniwersalnych barwach – czerni i bieli. Dodając do
tego wykończenie frontów w połysku oraz duże lustro otrzymujemy ponadczasowy, elegancki mebel do każdego wnętrza. Marsylia
203 jest szafą 2-skrzydłową, o ponadstandardowej wysokości

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

front:
b

iały po
lustro łysk,

front:
czarny
p
lustro ołysk,

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

225 cm

255 cm
Najważniejsze cechy szafy:
praktyczne
szuflady

listwa
dekoracyjna

górne oświetlenie
LED

szafa MARSYLIA 250

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny połysk, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

19

prosty,
nowoczesny styl

front: biały
połysk,
lustro

korpus: czarny

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

front: czar
ny połysk,
lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafy z serii Marsylia występują w dwóch najbardziej naturalnych,
a przy tym uniwersalnych barwach – czerni i bieli. Dodając do
tego wykończenie frontów w połysku oraz duże lustro otrzymujemy ponadczasowy, elegancki mebel do każdego wnętrza. Znaczna
wielkość oraz przestronne wnętrze szafy Marsylia 250 to atuty
ważne dla licznej rodziny

Na zdjęciu: korpus - dąb craft; front - dąb craft, szkło grafitowe. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa TURYN 203

www.stolar.com.pl

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
ciekawy
wygląd

lekkie przesuwanie
drzwi

brak
luster

stabilna
konstrukcja

Seria dwóch szaf Turyn wyróżnia się wysmakowaną dekoracyjnością. Już szare odcienie frontów – jaśniejszy dąb craft lub ciemny
lava, mają zdobną teksturę, a dodatkowo na całej szerokości
przecinają je dekory utworzone z pasów grafitowego lub czarnego
szkła. Szafy różnią się szerokością, Turyn 203 należy do średniej
wielkości mebli

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

ne

va, czar
front:la
szkło

korpus: dąb craft

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: lava

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69
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bezuchwytowe
fronty

front:dąb craft,
grafitowe szkło

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm

szafa TURYN 250

Na zdjęciu: korpus - lava; front - lava, czarne szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Najważniejsze cechy szafy:
bezuchwytowe
fronty

stabilna
konstrukcja

brak
luster

funkcjonalne
wnętrze

lekkie przesuwanie
drzwi
21

korpus: lava

korpus: dąb craft

Dostępne warianty kolorystyczne:

front: d
 ąb craft,
grafitowe szkło

front: lav
a, czarn

e szkło

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Seria dwóch szaf Turyn wyróżnia się wysmakowaną dekoracyjnością. Już szare odcienie frontów – jaśniejszy dąb craft lub ciemny
lava, mają zdobną teksturę, a dodatkowo na całej szerokości
przecinają je dekory utworzone z pasów grafitowego lub czarnego
szkła. Szafy różnią się szerokością, Turyn 250 to duży, potrzebujący
znacznej przestrzeni mebel

Na zdjęciu: korpus - dąb sterling; front - dąb sterling, brązowy beton. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa CORDOBA

www.stolar.com.pl

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
oryginalne
wzornictwo

najwyższa
jakość

brak
luster

22
Cordoba to szafa z charakterem. Jej znaczne gabaryty oraz masywny wygląd dynamizuje motyw frontów. Przypominają one
dużą szachownicę, w której mijają się pola w kolorze dębu sterling oraz brązowym betonie. Skojarzenie jest tym bardziej naturalne, że fronty szafy są bezuchwytowe i nic nie zakłóca rytmu ich
powierzchni

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

rling,
front:dąb ste
ton
brązowy be

korpus: dąb canyon

korpus: dąb canyon

, lava

front:dąb canyon

korpus: dąb sterling

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

, biały

 ąb canyon
front: d

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - biały; front - czarne szkło, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

szafy BRANDON 150 / 203

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
listwa
dekoracyjna
głębokosć szafy: 61 cm

215 cm

23

prosty,
nowoczesny styl

najwyższa
jakość
150 cm

front: b
 iałe szkł
o,
lustro

korpus: biały

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

front: c za
rne szkło,
lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dwudrzwiowe szafy Brandon, dzięki uniwersalnemu wzornictwu,
sprawdzą się zarówno w sypialni, jak i pokoju gościnnym. Mniejszy model, o szerokości 150 cm, świetnie nadaje się również do
przedpokoju. Na jednym froncie znajduje się lustro, drugie tworzą
cztery tafle czarnego szkła, co optycznie pomniejsza gabaryty
mebla

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, szare szkło, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa PRESTON 203

www.stolar.com.pl

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
ergonomiczne
uchwyty

listwa
dekoracyjna

ciekawy
wygląd

24

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: biały

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Seria szaf Preston jest propozycją do dużego, nowocześnie
urządzonego wnętrza pokoju dziennego albo sypialni. Cechami
charakterystycznymi są tu biała kolorystyka oraz duże lustro ujęte
w wyraźne ramy z szarego szkła. Serię tworzą dwa modele szaf.
Preston 203 jest szafą 2-drzwiową, ma szerokość 203 cm

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

front:biały,
lustro

szare szkło,

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm

szafa PRESTON 250

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, szare szkło, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Najważniejsze cechy szafy:
ergonomiczne
uchwyty

listwa
dekoracyjna

największe
wymiary

lekkie przesuwanie
drzwi

dynamiczny
wygląd
25

Seria szaf Preston jest propozycją do dużego, nowocześnie urządzonego wnętrza pokoju dziennego albo sypialni. Cechami charakterystycznymi są tu biała kolorystyka oraz duże lustro ujęte w wyraźne ramy z szarego szkła. Serię tworzą dwa modele szaf. Preston
250 to wielka 3-drzwiowa szafa, jej szerokość wynosi 250 cm

korpus: biały

ło,

are szk
 iały, sz
front: b
lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

www.stolar.com.pl

szafa SALWADOR 203

Na zdjęciu: korpus - dąb canyon; front - dąb canyon, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:

26

bezuchwytowe
fronty

oryginalny
design

stabilna
konstrukcja

duże
lustro

drążki
na wieszaki

bezpieczne
przesuwne
drzwi

Dostępne warianty kolorystyczne:

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: dąb canyon

korpus: dąb canyon

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafy z serii Salwador znajdą zastosowanie nie tylko w sypialni, ale
także w pokojach młodzieżowym czy dziennym. Cechą charakterystyczną serii jest poziome lustro ujęte w grube ramy w kolorze
korpusu. Lustro wypełnia całą środkową część mebla. Salwador
203 jest szafą z dwoma przesuwnymi frontami

canyon,
front: dąb
lava, lustro

canyon,
front: dąb
biały, lustro

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - dąb canyon; front - dąb canyon, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

szafa SALWADOR 250

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
niestandardowy
wygląd

pojemne
wnętrze

bezuchwytowe
fronty

duże
lustro

liczne
półki

największe
wymiary
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Szafy z serii Salwador znajdą zastosowanie nie tylko w sypialni, ale
także w pokojach młodzieżowym czy dziennym. Cechą charakterystyczną serii jest poziome lustro ujęte w grube ramy w kolorze
korpusu. Lustro wypełnia całą środkową część mebla. Salwador
250 jest dużą szafą z trzema przesuwnymi frontami

korpus: dąb canyon

korpus: dąb canyon
canyon,
front: dąb
lava, lustro

canyon,
front: dąb
biały, lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

Na zdjęciu: korpus - dąb sterling; front - dąb sterling, brązowy beton. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa SANTANA 203

www.stolar.com.pl

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
bezuchwytowe
fronty

ponadczasowe
wzornictwo

brak
luster

Szafa z serii Santana będzie interesującym uzupełnieniem wystroju wnętrza o zdecydowanym charakterze i stylu. Jej kolorystyka
– dąb sterling plus brązowy beton lub dąb canyon plus lava, oraz
brak luster na frontach kreują wyjątkowy klimat. W serii dostępne są dwa modele, mniejszy Santana 203 jest 2-drzwiowy i ma
szerokość 203 cm

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: dąb sterling

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: dąb canyon

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69
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nyon,

front:dąb ca
lava

rling,
front:dąb ste
ton
brązowy be

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
bezuchwytowe
fronty

ponadczasowe
wzornictwo

wewnętrzne
szuflady

brak
luster

największe
wymiary
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korpus: dąb canyon

korpus: dąb sterling

Dostępne warianty kolorystyczne:

nyon,

rling,
front:dąb ste
ton
brązowy be

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafa z serii Santana będzie interesującym uzupełnieniem wystroju wnętrza o zdecydowanym charakterze i stylu. Ich kolorystyka
– dąb sterling plus brązowy beton lub dąb canyon plus lava, oraz
brak luster na frontach kreują wyjątkowy klimat. W linii dostępne
są dwa modele, większy Santana 250 ma trzy przesuwne fronty
i 250 cm szerokości

front:dąb ca
lava

szafa SANTANA 250

Na zdjęciu: korpus - dąb canyon; front - dąb canyon, lava. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

Najważniejsze cechy szafy:
ergonomiczne
uchwyty
głębokość szafy: 61 cm

30

duże
lustro

160 cm
Dakota jest serią szaf z dwoma przesuwnymi frontami. Są one
w całości pokryte lustrami, w charakterystyczny symetryczny
układ po cztery tafle z niewielkimi dystansami między nimi.
Lustrzane fronty powiększają wizualnie przestrzeń, dzięki czemu
szafy polecane są także do niewielkich pomieszczeń

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

ro
arny, lust
front: cz

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: czarny

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

215 cm

203 cm

215 cm

szafy DAKOTA 160 / 203

www.stolar.com.pl

ły, lustro
front: bia
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Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 64 cm

220 cm

szafa DUBAJ

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, szkło fioletowe. Okucia SEVROLL.

226 cm
Najważniejsze cechy szafy:
praktyczne
szuflady

funkcjonalne
wnętrze

brak
luster
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wyjątkowo
wysoka

arne
ło cz

k
ły, sz
:bia
front

korpus: biały

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

ły,
:bia
front

szkło

towe
fiole

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Ozdobą białej szafy Dubaj jest dodatek innego koloru – fioletu lub
czerni. Zastosowany na zaledwie niewielkim fragmencie, w środkowej części frontów przesądza o całym wizerunku szafy. Dubaj
jest atrakcyjna dla oka i wygodna w użytkowaniu. Jej wartość
podnosi obszerne i dobrze rozplanowane wnętrze

Na zdjęciu: korpus - śliwa; front - biały połysk, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Okucia SEVROLL.
Oświetlenie LED.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
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praktyczne
szuflady

listwa
dekoracyjna

górne
oświetlenie LED

obszerna przestrzeń
na wieszaki

zewnętrzne
szuflady

duże
lustro

Amsterdam to seria szaf z przesuwnymi frontami i poziomym rzędem, lekko wysuwających się, szuflad. Amsterdam 250 L polecana
jest do dużych pomieszczeń. Szafa jest nie tylko szeroka – 255 cm, ale
i wysoka – 225 cm. Daje to ogromne, a przy tym funkcjonalnie rozplanowane wnętrze. Na zewnątrz środkowy front w całości pokrywa
lustrzana tafla

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

,

rny połysk
front: c za
lustro

korpus: śliwa

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: śliwa

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

225 cm

szafa AMSTERDAM 250 L

www.stolar.com.pl

łysk,

 iały po
front: b
lustro

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

225 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
górne
oświetlenie LED

listwa
dekoracyjna

ponadczasowe
wzornictwo

obszerna przestrzeń
na wieszaki

zewnętrzne
szuflady

wyjątkowo
wysoka

szafa AMSTERDAM 250

Na zdjęciu: korpus - śliwa; front - czarny połysk. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Okucia SEVROLL. Oświetlenie LED.
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Amsterdam to seria szaf z przesuwnymi frontami i poziomym rzędem, lekko wysuwających się, szuflad. Amsterdam 250 polecana jest
do dużych pomieszczeń. Szafa jest nie tylko szeroka – 255 cm, ale
i wysoka – 225 cm. Daje to ogromne, a przy tym funkcjonalne wnętrze, z wyjątkowo dużą strefą z wieszakami. Szafa nie posiada lustra

korpus: śliwa

korpus: śliwa

łysk

front: biały po

front: czarny

połysk

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

208 cm
Najważniejsze cechy szafy:
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ergonomiczne
uchwyty

praktyczne
szuflady

listwa
dekoracyjna

górne
oświetlenie LED

obszerna przestrzeń
na wieszaki

funkcjonalne
wnętrze

Amsterdam to seria szaf z przesuwnymi frontami i poziomym
rzędem, lekko wysuwających się, szuflad. Amsterdam 203, jako
najmniejsza w tej serii, wyposażona jest w dwa fronty, w tym
jeden całkowicie pokryty lustrem. Wnętrze szafy wyróżnia się
dużą strefą z wieszakami. Rząd półek zajmuje ok. ¼ wewnętrznej
przestrzeni

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

front: czar
ny połysk
,
lustro

korpus: śliwa

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: śliwa

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

225 cm

szafa AMSTERDAM 203

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - śliwa; front - biały połysk, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Okucia SEVROLL.
Oświetlenie LED.

front: biał
y połysk,
lustro

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - biały połysk; front - biały połysk, lustro. Okucia SEVROLL.

szafa PALERMO

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 64 cm

220 cm

226 cm
Najważniejsze cechy szafy:
listwa
dekoracyjna

górne
oświetlenie

praktyczne
szuflady

obszerna przestrzeń
na wieszaki

drążki na krótkie
i długie ubrania
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Szafa Palermo wygląda elegancko i dekoracyjnie. Decyduje o tym
zestawienie obok siebie połyskującej białi na korpusie i jednym
z frontów, z lustrzaną taflą ozdobioną trójwymiarową listwą. Czystość i dystynkcję tego rozwiązania podkreślają brak widocznych
uchwytów na frontach oraz górne oprawy oświetleniowe

korpus: biały połysk

ołysk,

 iały p
front: b
lustro

Dekoracyjne wykończenie:

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Oświetlenie LED.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa BARCELONA

www.stolar.com.pl

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
charakterystyczny
kształt lustra

36

oryginalne
wzornictwo

górne oświetlenie
LED

duże
lustro
Barcelona to duża szafa z funkcjonalnym wnętrzem i przyciągającym
uwagę frontonem. Praktycznym elementem jest ogromne lustro,
a jego kształt – prostokąt ze ściętymi i wyokrąglonymi narożnikami –
z pozoru prosty, jednak dodaje całości minimalistycznej dekoracyjności

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

czarne

, lustro
front:czarny

korpus: dąb sonoma

korpus: biały
front:biały,
szkło

korpus: czarny

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

 ąb sonoma,
front: d
tro
dymione lus

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, czarne szkło, lustro. Okucia SEVROLL.

szafa MEDIOLAN

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
dynamiczny
wygląd

charakterystyczny
kształt lustra

drążki na krótkie
ubrania

Szafa Mediolan jest meblem dekoracyjnym na zewnątrz, a praktycznym wewnątrz. Dostępna jest w trzech wariantach, które
różnią się kolorem szkła otaczającego duże lustro na frontach.
Natomiast korpus oraz przesuwne drzwi są zawsze białe. Wnętrze
szafy zostało podzielone na równe strefy z półkami oraz drążkiem
na wieszaki
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korpus: biały

ły, szkło
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korpus: biały

ły, szkło
front: bia ro
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front: bia
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Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, białe szkło, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa CHELSEA

www.stolar.com.pl

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
charakterystyczny
kształt lustra

ciekawy
wygląd

drążki na długie
ubrania

liczne
półki

38

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: biały

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafa Chelsea polecana jest jako wyposażenie pokoju gościnnego.
Jej atutami są nietuzinkowy wygląd zewnętrzny, a także funkcjonalne wnętrze. Uwagę przyciąga ogromne lustro ujęte w szeroką
ramę z białego lub czarnego szkła. Umieszczone na białych frontach sprawia, że szafa zyskuje wizualną lekkość i powab

front:biały, czarne
szkło, lustro

front:biały, białe
szkło, lustro

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa MONAKO

Na zdjęciu: korpus - wenge; front - wenge, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:
ergonomiczne
uchwyty

prosty,
nowoczesny styl

pakowne
wnętrze

wewnętrzne
szuflady

liczne
półki

stabilna
konstrukcja

39

Monako to duża szafa z trzema przesuwnymi skrzydłami. Powierzchnię środkowych drzwi wypełnia lustro. Pozostałe wraz
z korpusem występują w pięciu kolorach, od jasnych – biały, dąb
sonoma, przez średnią tonację – śliwa, po ciemne barwy – wenge
i czerń. Ta różnorodność daje swobodę wyboru optymalnej wersji

korpus: śliwa
sonoma, lu

front: c zarny, lus
tro

front: ś liw
a, lustro

korpus: wenge

stro

korpus: biały

korpus: czarny

front: d
 ąb

front: b
 iały, lustro

front: w
 enge, lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

korpus: dąb sonoma

Dostępne warianty kolorystyczne:

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 58 cm

200 cm

szafa BALI D3

www.stolar.com.pl

147 cm
Najważniejsze cechy szafy:
listwa
dekoracyjna

zewnętrzne
szuflady

najmniejsze
wymiary

ponadczasowe
wzornictwo

Wszystkie szafy z serii Bali mają po trzy uchylne skrzydła z ergonomicznymi uchwytami. Dostępne są tylko w jasnych kolorach – bieli
i dębu sonoma. Charakterystyczny jest wygląd środkowego segmentu – to trzy szuflady i umieszczone nad nimi lustro. Szafa Bali
D3 jest rekomendowana jako wyposażenie pokoju dziennego

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

noma,

so
front: dąb
lustro

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:
korpus: dąb sonoma

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69
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tradycyjne
uchylne drzwi

ły, lustro
front: bia

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro.

szafa BALI D4

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 58 cm

200 cm

196 cm
Najważniejsze cechy szafy:
tradycyjne
uchylne drzwi

listwa
dekoracyjna

zewnętrzne
szuflady

ciche
użytkowanie

ponadczasowe
wzornictwo
41

korpus: biały

korpus: dąb sonoma

Dostępne warianty kolorystyczne:

a,

front:dąb sonom
lustro

front:biały, lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Wszystkie szafy z serii Bali mają po trzy uchylne skrzydła z ergonomicznymi uchwytami. Dostępne są tylko w jasnych kolorach – bieli
i dębu sonoma. Charakterystyczny jest wygląd środkowego segmentu – to trzy szuflady i umieszczone nad nimi lustra. Szafa Bali
D4 będzie użyteczna zarówno w sypialni, jak i pokoju dziennym

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

132 cm

głębokość szafy: 61-132 cm

Wnętrze szafy:

215 cm

szafa VISTA NAROŻNA

www.stolar.com.pl

100 cm

Najważniejsze cechy szafy:
listwa
dekoracyjna

ponadczasowe
wzornictwo

stabilna
konstrukcja

42

Dostępne warianty kolorystyczne:

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

a

front:dąb sonom

korpus: biały

korpus: czarny

korpus: dąb sonoma

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Vista to seria kilku modeli szaf, które przy tej samej wysokości
i głębokości, mają różne szerokości. W serii znajduje się również
szafa narożna. Vista Narożna nie posiada lustra na froncie, ale
zachowują one wygląd charakterystyczny dla tej serii. Mają kolor
korpusu i poziome cienkie linie jako ozdoby

front:czarny

front:biały

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - czarny mat; front - czarny, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

szafa VISTA 150

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

150 cm
Najważniejsze cechy szafy:
listwa
dekoracyjna

ponadczasowe
wzornictwo

stabilna
konstrukcja

duże
lustro

najmniejsze
wymiary
43

Vista to seria kilku modeli szaf, które przy tej samej wysokości
i głębokości, mają różne szerokości. Charakterystyczny dla wzornictwa serii jest wygląd frontów – jeden to w całości lustrzana tafla, drugi – w kolorze korpusu pocięty poziomymi cienkimi liniami.
Vista 150 jest najmniejszą z szaf w tej serii

ły, lustro
front: bia

korpus: czarny

korpus: biały

korpus: dąb sonoma

noma,

so
front: dąb
lustro

ro
arny, lust
front: cz

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

www.stolar.com.pl

szafa VISTA 180

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

180 cm
Najważniejsze cechy szafy:
oryginalne
wzornictwo

stabilna
konstrukcja

duże
lustro

funkcjonalne
wnętrze

Vista to seria kilku modeli szaf, które przy tej samej wysokości
i głębokości, mają różne szerokości. Charakterystyczny dla wzornictwa serii jest wygląd frontów – jeden to w całości lustrzana tafla, drugi – w kolorze korpusu pocięty poziomymi cienkimi liniami.
Vista 180 zajmuje niewiele miejsca, a oferuje sporo przestrzeni
przechowalniczej

Dostępne warianty kolorystyczne:

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

a,

front:dąb sonom
lustro

korpus: biały

korpus: czarny

korpus: dąb sonoma

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

44

listwa
dekoracyjna

tro
front:czarny, lus

front:biały, lustro

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

szafa VISTA 203

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
listwa
dekoracyjna

ponadczasowe
wzornictwo

drążek
na długie
ubrania

półki w pionie
i poziomie

stabilna
konstrukcja

duże
lustro

45

ły, lustro
front: bia

korpus: czarny

noma,

so
front: dąb
lustro

korpus: biały

korpus: dąb sonoma

Dostępne warianty kolorystyczne:

ro
arny, lust
front: cz

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Vista to seria kilku modeli szaf, które przy tej samej wysokości
i głębokości, mają różne szerokości. Charakterystyczny dla wzornictwa serii jest wygląd frontów – jeden to w całości lustrzana tafla, drugi – w kolorze korpusu pocięty poziomymi cienkimi liniami.
Vista 203 zaspokoi potrzeby dwóch i więcej osób

www.stolar.com.pl

szafa VISTA 250

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:

46

listwa
dekoracyjna

ponadczasowe
wzornictwo

wewnętrzne
szuflady

funkcjonalne
wnętrze

liczne
półki

Vista to seria kilku modeli szaf, które przy tej samej wysokości
i głębokości, mają różne szerokości. Charakterystyczna dla wzornictwa serii jest wygląd frontów – jeden to w całości lustrzana tafla, drugi – w kolorze korpusu pocięty poziomymi cienkimi liniami.
Vista 250 jest największa i, jako jedyna z serii, posiada trzy fronty

korpus: czarny

korpus: dąb sonoma

a,

front:dąb sonom
lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: biały

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

front:biały, lustro

tro
front:czarny, lus

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - biały; front - lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

szafy PARIS 120 / 160 / 203

Wnętrze szafy:

Najważniejsze cechy
szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

bezpieczne drzwi
przesuwne

duże
lustro
203 cm

głębokosć szafy: 61 cm

215 cm

160 cm

47

120 cm

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: biały

korpus: czarny

korpus: śliwa

korpus: wenge

stro
front: lu

stro
front: lu

stro
front: lu

stro
front: lu

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafy Paris dostępne są w trzech szerokościach i czterech wersjach kolorystycznych
korpusu. Wszystkie opcje mają dwa przesuwne fronty całkowicie pokryte lustrami,
które pozytywnie wpływają na optykę
pomieszczenia

www.stolar.com.pl

szafa LOTOS

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - szare szkło, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Oświetlenie LED.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
charakterystyczny
kształt lustra

górne oświetlenie
LED

liczne
półki

oryginalne
wzornictwo

Motyw widniejący na frontach szafy Lotos nawiązuje do starochińskiego symbolu Yin Yang. Oznacza on równowagę między
przeciwstawnymi siłami. Tutaj przeciwstawione zostały lustro oraz
szkło – do wyboru – szare, orzech i kasztan. Są one współzależne,
lustro nie istnieje bez szkła, szkło nie istnieje bez lustra, i pozostają w idealnej równowadze

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: czarny

szkło
sonoma,
front:dąb n, lustro
kaszta

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:
korpus: dąb sonoma

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

48

bezpieczne drzwi
przesuwne

ły, szkło
front:bia h, białe szkło
orzec

e
arny, szar
front:cz , lustro
szkło

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

szafa UNO

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
ergonomiczne
uchwyty

charakterystyczny
kształt lustra

liczne
półki

drążek
na długie
ubrania

dynamiczny
wygląd
49

korpus: czarny

sonoma,
front:dąb
lustro

korpus: biały

korpus: dąb sonoma

Dostępne warianty kolorystyczne:

ły, lustro

front:bia

ny, lustro

ar
front:cz

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Uno to dobra propozycja do sypialni o stosunkowo niedużym
metrażu. Chociaż szafa posiada standardowe gabaryty to wielkość
i sposób umieszczenia luster optycznie powiększają przestrzeń.
Dwie tafle niemal w całości wypełniają skrzydła drzwi przesuwnych, a łukowato zakończone boki ustępują miejsca na podłużne
uchwyty

Na zdjęciu: korpus - biały; front - czarny, białe szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa ARUBA 203

www.stolar.com.pl

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
listwa
dekoracyjna

drążek na
długie ubrania

duża
wytrzymałość

ciekawy
wygląd

Szafy z serii Aruba sprawdzą się nie tylko w sypialni, ale również
np. w nowocześnie urządzonym pokoju gościnnym. Biały kolor
korpusu oraz czarno-biała tonacja frontów tworzą uniwersalne zestawienie, które współgra z każdym otoczeniem. Szafa Aruba 203,
jako mniejsza w serii, prezentuje się szczególnie zgrabnie i lekko

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: biały

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69
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brak
luster

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

front:czarny, białe szkł
o

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm

szafa ARUBA 250

Na zdjęciu: korpus - biały; front - czarny, białe szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Najważniejsze cechy szafy:
listwa
dekoracyjna

ciekawy
wygląd

wewnętrzne
szuflady

liczne
półki

duża
wytrzymałość

brak
luster
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korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

front:czarny,

białe szkło

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafy z serii Aruba sprawdzą się nie tylko w sypialni, ale również
np. w nowocześnie urządzonym pokoju gościnnym. Biały kolor
korpusu oraz czarno-biała tonacja frontów tworzą uniwersalne
zestawienie, które współgra z każdym otoczeniem. Ponadto sprawiają, że szafa Aruba 250, mimo znacznych gabarytów, wydaje się
lekka i kształtna

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, czarne szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa PORTO 203

www.stolar.com.pl

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
dynamiczny
wygląd

funkcjonalne
wnętrze

duża
wytrzymałość

liczne
półki

Serię szaf Porto tworzą dwa modele, które różnią się jedynie
szerokością. Oba są 2-drzwiowe, występują w białej kolorystyce
z centralnie umieszczonym dekorem z czarnego szkła. Dekor ten
został utworzony z ośmiu kwadratów oddzielonych od siebie
białymi liniami. Porto 203 należy do szaf średniej wielkości, a jej
szerokość to 203 cm

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: biały

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

52

listwa
dekoracyjna

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

front:b
ia

ły, czarn
e

szkło

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm

szafa PORTO 250

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, czarne szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Najważniejsze cechy szafy:
listwa
dekoracyjna

ciekawy
wygląd

wewnętrzne
szuflady

samodzielny montaż
i demontaż

bezproblemowe
otwieranie

bezproblemowe
domykanie

53

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

front:b
iały, cz
arne
szkło

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Serię szaf Porto tworzą dwa modele, które różnią się jedynie
szerokością. Oba są 2-drzwiowe, występują w białej kolorystyce
z centralnie umieszczonym dekorem z czarnego szkła. Dekor ten
został utworzony z ośmiu kwadratów oddzielonych od siebie
białymi liniami. Porto 250 to duża szafa, o szerokości 250 cm

Na zdjęciu: korpus - dąb canyon; front - dąb canyon, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa BOSTON

www.stolar.com.pl

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
samodzielny
montaż
i demontaż

ciekawy
wygląd

duża
wytrzymałość

54

Szafa Boston dostępna jest aż w pięciu wariantach kolorystycznych. Łączy je ta sama stylistyka z centralnie umieszczonym lustrem, złożonym z czterech kwadratowych tafli. Wspólne są także
elementy, takie jak uchwyty oraz ozdobne linie. Dzięki temu łatwo
można wybrać szafę pasującą do wystroju swojego wnętrza

lustro

ły,
front: bia

, lustro

ge
front: wen

korpus: śliwa

nyon,

ca
front: dąb
lustro

korpus: biały

ro
arny, lust
front: cz

korpus: wenge

korpus: czarny

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: dąb canyon

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

a,
front: śliw

lustro

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - biały; front - czarne szkło, lustro. Okucia SEVROLL.

szafa WIKA

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
bezuchwytowe
fronty

listwa
dekoracyjna

drążki na
wieszaki

samodzielny montaż
i demontaż

bezproblemowe
otwieranie

duże
lustro
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korpus: biały

korpus: biały

Dostępne warianty kolorystyczne:

front:biał
e szkło,
lustro

front:czar
ne szkło,
lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafa Wika jest przykładem ponadczasowego wzornictwa, które nigdy się nie nudzi i zawsze dobrze prezentuje. Jako model
uniwersalny – prosta bryła, dwa przesuwne fronty, neutralna
kolorystyka – szafa wpisze się w aranżację każdego domowego
pomieszczenia, od pokoju gościnnego przez pokoje młodzieżowe,
po sypialnię

www.stolar.com.pl

szafa MALIBU

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, białe szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Oświetlenie LED.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:

56

ergonomiczne
uchwyty

prosty,
nowoczesny styl

pakowne
wnętrze

duża
wytrzymałość

wewnętrzne
szuflady

Szafa Malibu ze względu na znaczną szerokość potrzebuje dużego pomieszczenia. Natomiast, jej elegancki wygląd sprawia, że
stanie się ozdobą zarówno sypialni, jak i np. pokoju dziennego.
Ciekawym zabiegiem jest umieszczenie lustrzanego frontu między
dwoma frontami w matowym wykończeniu

szkło

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

tro
front:wenge, lus

korpus: śliwa

korpus: dąb sonoma

korpus: biały

front:biały, białe

korpus: wenge

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Dostępne warianty kolorystyczne:

a,

front:dąb sonom
lustro

front:śliwa, lustro

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - wenge; front - wenge, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

szafa LIZBONA 203

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
liczne
półki

długie proste
uchwyty

najwyższa
jakość

57

korpus: wenge

korpus: dąb sonoma

Dostępne warianty kolorystyczne:

a,

front:dąb sonom
lustro

tro
front:wenge, lus

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafa Lizbona 203 zwraca uwagę nietypowym umieszczeniem
luster na frontach. Wąskie pionowe pasy znajdują się na skraju
frontów obok uchwytów, natomiast szersze, ok. połowy szerokości
frontu, od wewnętrznej strony. Gdy szafa jest zamknięta na środku powstaje duże lustro, w którym dokładnie widać całą sylwetkę

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma, lustro dymione. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

250 cm
Najważniejsze cechy szafy:

58

długie proste
uchwyty

listwa
dekoracyjna

pakowne
wnętrze

duże
lustro

wewnętrzne
szuflady

Seria Lizbona 2 to dwa modele szaf różniące się szerokością oraz
sposobem umieszczenia luster. Lizbona 2 (250) ma trzy przesuwne
fronty. Lustro zajmuje środkowy oraz fragmenty obu frontów sąsiednich. Razem tworzą ciekawy efekt wizualny, co predestynuje
szafę do ustawienia w eksponowanym miejscu

korpus: dąb sonoma

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: biały

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

215 cm

szafa LIZBONA 2 (250)

www.stolar.com.pl

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

front:biały, lustro

front:dąb sonoma,
lustro dymione

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
listwa
dekoracyjna

liczne
półki

pakowne
wnętrze

szafa LIZBONA 2 (203)

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

59

duże
lustro

korpus: biały

korpus: dąb sonoma

Dostępne warianty kolorystyczne:

front:biały, lustro

front:dąb sonoma,
lustro dymione

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Seria Lizbona 2 to dwa modele szaf różniące się szerokością oraz
sposobem umieszczenia luster. Lizbona 2 (203) należy do szaf
średniej wielkości. Ze względu na jasną kolorystykę (biały, dąb
sonoma) oraz duże, wielkości całego frontu, centralnie umieszczone lustro robi wrażenie mniejszej i bardzo kształtnej

www.stolar.com.pl

szafa MALAGA

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, białe szkło. Okucia SEVROLL.

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 64 cm

220 cm

226 cm
Najważniejsze cechy szafy:
praktyczne
szuflady

60

drążki na krótkie
i długie ubrania

brak
luster

pionowa listwa
ledowa

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: biały

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafa Malaga, mimo znacznej wielkości, ma przyjazny i elegancki
wygląd. Dostępna jest tylko w białym kolorze, a środkową część
frontów stanowią tafle białego szkła. Dodatkowo poziome wstawki dekoracyjne stanowią bardzo subtelne i stylowe, wykończenie

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

front:biały,

białe szkło

Dekoracyjne wykończenie:

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

szafa GENEWA

Na zdjęciu: korpus - sonomay; front - sonoma, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

203 cm
Najważniejsze cechy szafy:
długie proste
uchwyty

ponadczasowe
wzornictwo

drążek na długie
ubrania

61

duża
wytrzymałość

korpus: dąb sonoma

Dostępne warianty kolorystyczne:

front:dą
b sonom
a,
lustro

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafy z serii Genewa łączą dwie cechy: wszystkie są tej samej wielkości i wszystkie mają korpusy oraz fronty w kolorze dąb sonoma.
Różnią je natomiast elementy zdobiące fronty. Szafa Genowa
stanowi tradycyjne, a zarazem praktyczne rozwiązanie. W centralnej części, na całej wysokości mebla, znajduje się lustro

szafa GENEWA 9

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm

Najważniejsze cechy szafy:
charakterystyczny
kształt lustra

oryginalne
wzornictwo

stabilna
konstrukcja

Szafy z serii Genewa łączą dwie cechy: wszystkie są tej samej wielkości
i wszystkie mają korpusy oraz fronty w kolorze dąb sonoma. Różnią je
elementy zdobiące fronty. Genewa 9 przypadnie do gustu osobom,
które nie lubią monotonii. Wyróżnia ją motyw falistej formy z dymionego lustra oraz szkła kasztan lub cappuccino

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma, front - dąb sonoma, szkło kasztan, dymione
lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

korpus: dąb sonoma

Dostępne warianty kolorystyczne:

korpus: dąb sonoma

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

62

front:dąb sono
ma,
szkło cappuc
cino,
dymione lustro

front:dąb sono
ma, szkło
kasztan, dymi
one
lustro

www.stolar.com.pl

Wnętrze szafy:

głębokość szafy: 61 cm

215 cm

203 cm

szafa GENEWA 6

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma, dymione lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

Najważniejsze cechy szafy:
funkcjonalne
wnętrze

prosty,
nowoczesny styl

liczne
półki
63

korpus: dąb sonoma

Dostępne warianty kolorystyczne:

ma,
front:dąb sono tro
dymione lus

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Szafy z serii Genewa łączą dwie cechy: wszystkie są tej samej wielkości i wszystkie mają korpusy oraz fronty w kolorze dąb sonoma.
Różnią je elementy zdobiące fronty. W szafie Genowa 6 wykorzystano dymione lustro w układzie horyzontalnym. Jego ogromna tafla
zajmuje znaczną powierzchnię frontów

front: biały, lustro,
czarne szkło

korpus: biały

korpus: biały

korpus: dąb craft

korpus: lava

e

front:dąb craft,
grafitowe szkło

MEDIOLAN

MEDIOLAN

korpus: biały

korpus: biały

rn
va, cza
front:la
szkło

front:dąb sterling,
brązowy beton

ły, szkło
front: bia ro
st
lu
,
orzech

ły, bia
front: bia
ro
st
lu
szkło,

ły, szkło
front: bia ro
st
lu
,
e
czarn

BATUMI 250

BATUMI 250

DAKOTA 16
0

DAKOTA 16
0

łe

front: biały, lustro,
czarne szkło

/ 203

ro
rny, lust
front: cza

korpus: biały

korpus: czarny

fitowe,
front: grafit, lustro gra
czarne szkło

korpus: biały

korpus: grafit

BATUMI 203

TURYN 203

3

MEDIOLAN

korpus: biały

korpus: dąb sterling

korpus: dąb canyon

nyon,

front: dąb ca
biały

front: biały, lustro

TURYN 20

front: grafit, biały
połysk, lustro

CORDOBA

korpus: biały
fitowe,
front: grafit, lustro gra
ło
szk
rne
cza

front: czarny, biały
połysk, lustro

VIGO 250

front: biały, lustro

TUNIS 200

korpus: grafit

korpus: czarny

korpus: grafit

CORDOBA

BATUMI 203

korpus: czarny

korpus: grafit

korpus: biały

korpus: czarny

CORDOBA
korpus: dąb canyon

front: grafit, biały
połysk, lustro

VIGO 250

front: czarny, lustro

TUNIS 200

front: czarny, biały
połysk, lustro

on,
front:dąb cany
lava

VIGO 250

front: grafit, lustro

TUNIS 250

TUNIS 250

korpus: grafit

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

front: biały, lustro

front: czarny, lustro

64

VIGO 120/150/200

VIGO 120/150/200

VIGO 120/150/200

korpus: czarny

zestawienie szaf

www.stolar.com.pl

ły,
front: bia

/ 203

lustro

www.stolar.com.pl

front:czarny
, białe szkło

front:b
ia

ły, czarn
e

front:
bia
szkło

korpus: biały
korpus: grafit

ARUBA 2

ły, cza
rn

e szkło
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(250)

lustro
biały,
front: e
ow
grafit

PORTO 250

PORTO 20

korpus: biały

korpus: biały

korpus: biały

łe szkło

ARUBA 2

250

front: bia
ły, lustro

3

50

stro

, lu
grafit
front: we
o
t
grafi

(250)

o
, lustr
grafit
front: e
ow
grafit

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

front: gra
fit, szkło
czarne

front: bia
ły, lustro

ARUBA 2

front:czarny, bia

WERONA

korpus: grafit

korpus: biały

korpus: grafit

250
WERONA

2 (203)

korpus: biały

WERONA 200

iały po
lustro łysk,

lustro
biały,
front: we
o
grafit

korpus: grafit

WERONA 200

front:
czarny
p
lustro ołysk,

front:
b
ło

03

korpus: czarny

korpus: biały

korpus: lava

korpus: dąb craft

front: la
va,
czarne
szk

ARUBA 2

MARSY

2 (203)

ARUBA

3

LIA 20

LIA 2
MARSY

front: d
 ąb craft,
grafitowe szkło

front: gra
fit, szkło
czarne

korpus: czarny

03

50

TURYN 2

korpus: biały

TURYN 250

front: czar
ny połysk,
lustro

front: biały
połysk,
lustro

front: c za
rne szkło
,
lustro

korpus: biały

front: b
 iałe szk
ło,
lustro

ARUBA

0

MARSYLIA 25

korpus: biały

B

korpus: biały

korpus: biały

B

0

MARSYLIA 25

3

150/20
RANDON

zestawienie szaf

3

150/20
RANDON

ły, lustro
front: bia

korpus: śliwa
korpus: dąb sonoma

korpus: biały

MONAKO

korpus: biały

korpus: czarny

korpus: śliwa

BOSTO

BOSTO

BOSTO

N

canyon,

front:dąb sonoma,
lustro

MONAKO

front: czarn
y,

b
front: dą
lustro

LIZBONA 2 (250

front:biały, lustro

stro

N
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)

front: ś liw
a, lu

korpus: dąb canyon

ro
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front: cz
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N
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stro

GENEWA

N
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lustro

front: d
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ma, lustro

BOSTO

N

,

50L

a, lustro
front: śliw
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korpus: dąb sonoma

BOSTO

ło,

re szk
iały, sza
front: b tro
s
lu

ma,
ąb sono ne
front:d
io
m
y
d
lustro

RDAM 2

50L

LIZBONA 2 (250
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MONAKO

korpus: dąb sonoma

ło,

korpus: śliwa

korpus: biały

MONAKO

50

zk
szare s
biały,
front: tro
lus

korpus: dąb sonoma
stro

ły, lu
front:bia

PRES
TON
2

korpus: biały

korpus: biały

lustro

korpus: wenge

,
wenge
front:

LIZBONA 2 (203

2 (203)

AMSTE

RDAM 2

front:biały, białe
szkło, lustro

korpus: biały

korpus: wenge

,
noma
e
dąb so
front: tro dymion
lus

N 203

korpus: czarny

LIZBONA

A 203

PRESTO

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

e
front:biały, czarn
szkło, lustro

LIZBON

LIZBONA 203

66

ły,
:bia
e
front fioletow
szkło

AMSTE

CHELSEA

korpus: biały

ły,
:bia
front czarne
szkło

CHELSEA

korpus: śliwa

DUB
AJ

korpus: biały

korpus: biały

DUB
AJ

korpus: dąb sonoma

zestawienie szaf
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sonoma,
front:dąb e lustro
dymion

www.stolar.com.pl

MALIBU

wa, lus
tro

GENEWA 9

front:dą
b sonom
a,
lustro

front:dąb sono
ma,
szkło cappuc
cino,
dymione lust
ro

frame: dąb canyon

korpus: śliwa

frame: dąb canyon

korpus: biały

ły, białe
sz

GENEWA 9

front:dąb sono
ma, szkło
kasztan, dym
ione
lustro

canyon,
front: dąb
ro
st
lava, lu

kło

SALWADOR 250

MALIBU

korpus: wenge

korpus: dąb sonoma

korpus: dąb sonoma

GENEWA

front:bia

front:d
ąb son
oma,
lustro

front:ś
li

SALWADOR 250

MALIBU
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front:w
e

nge, lu

stro

canyon,
front: dąb
ro
st
biały, lu

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

ge, lustro

korpus: dąb sonoma

front: we
n

canyon,
front: dąb
ro
biały, lust

stro

y, lu
front: biał

MALIBU
korpus: dąb sonoma

korpus: śliwa

korpus: wenge

MONAKO

SALWADOR 200

front: dąb canyon

korpus: biały

korpus: grafit

t, lu
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zestawienie szaf
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korpus: biały

korpus: czarny
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VISTA 180

korpus: czarny

,
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dąb so
front: tro
lus

,

korpus: biały

VISTA 180

VISTA 150
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lustro

front:biały

front:czarny

VISTA 180
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korpus: biały

korpus: czarny

oma

son
front:dąb

VISTA 150

VISTA NAROŻNA
korpus: dąb sonoma

VISTA NAROŻNA

korpus: dąb sonoma

VISTA NAROŻNA

korpus: dąb sonoma

zestawienie szaf
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front:bia
ły, lustro

BARCELONA
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VISTA 250

zestawienie szaf

VISTA 250

70

korpus: wenge

Dostępne warianty kolorystyczne:

front:wiąz

58 cm

198 cm

meblościanka ORION

www.stolar.com.pl

320 cm

Meblościanki przeżywają drugą młodość. Ten niezwykle popularny przed laty mebel,
znowu wraca do łask i coraz częściej gości w naszych domach. Nowoczesna meblościanka oferuje urozmaiconą przestrzeń do przechowywania. Szklana witryna służy np. do
eksponowania rodzinnych pamiątek lub eleganckiej zastawy. Na szafce rtv zmieści nawet
ponadprzeciętnej wielkości telewizor

Najważniejsze cechy meblościanki:
solidna
konstrukcja

pojemne
wnętrze

ciekawy
wzór

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus- wenge; front- dąb sonoma.

71

sypialnia DUBAJ

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, czarne szkło. Okucia SEVROLL.
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Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Szafa:
226 / 220 / 64 cm
szer. / wys. / gł.

Łóżko:
205 / 165 / 91 cm
dł. / szer. / wys.
pow. spania 200 x 160 cm

Stolik nocny:
54 / 44 / 50 cm
szer. / wys. / gł.
2 szt. w zestawie

Komoda:
130 / 82 / 45 cm
szer. / wys. / gł.

Dostępne warianty kolorystyczne:
korpus:
biały

front:
fioletowe szkło

korpus:
biały

front:
czarne szkło

Sypialnia DUBAJ

Najważniejsze cechy zestawu:
system
mebli

nowoczesny
design

www.stolar.com.pl

sypialnia VISTA

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma.
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Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Meble tworzące sypialnię Vista pozwolą
funkcjonalnie i przytulnie urządzić duże
wnętrze. Moją one ponadczasowy styl,
stawiający na proste kształty i minimum
ozdobników. Meble Vista na pewno przypadną do gustu zwolennikom klasycznych
rozwiązań

Szafa:
250 / 215 / 61 cm
szer. / wys. / gł.

Na zdjęciu: korpus - czarny; front- czarny.

Najważniejsze cechy zestawu:
system
mebli

trzy dekory
do wyboru
Na zdjęciu: korpus - biały; front- biały.

Łóżko:
205 / 165 / 91cm
dł. / szer. / wys.
pow. spania 200 x 160 cm

Komoda:
80 / 93 / 48 cm
szer. / wys. / gł.

Stolik nocny:
40 / 44 / 48 cm
szer. / wys. / gł.
2 szt. w zestawie

sypialnia PALERMO

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: korpus - biały; front - białe szkło, lustro. Okucia SEVROLL. Oświetlenie LED.

74

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Szafa:
226 / 220 / 64 cm
szer. / wys. / gł.

Łóżko:
205 / 165 / 91 cm
dł. / szer. / wys.
pow. spania 200 x 160 cm

Komoda:
112 / 101,5 / 50 cm
szer. / wys. / gł.

Stolik nocny:
54 / 44 / 50 cm
szer. / wys. / gł.
2 szt. w zestawie

Lustro:
112 / 80 cm
szer. / wys.

Dekoracyjne wykończenie lustra,
szafy i komody:

Sypialnia Palermo to propozycja dla wymagających. Każdemu wnętrzu nada niepowtarzalny wygląd, w którym nowoczesność
spotyka się z luksusem i elegancją.
Biała kolorystyka oraz charakterystyczny
ozdobny ornament na lustrach, komodach
i szafie stanowią kwintesencję stylu sypialni
Palermo
Najważniejsze cechy zestawu:
system
mebli

ciekawe
ozdobniki

www.stolar.com.pl

sypialnia MALAGA

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, białe szkło, lustro. Okucia SEVROLL. Oświetlenie LED
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Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Białe meble do sypialni Malaga mają
uniwersalne formy, dzięki czemu płynnie
wpiszą się w każdą aranżację. Subtelne
dekoracyjne wykończenie szafy, wysokie
wezgłowie łóżka oraz długie proste uchwyty na szafkach i komodzie dodają meblom
indywidualności, a całemu wnętrzu szyku
Najważniejsze cechy zestawu:
system
mebli

ciekawe
wezgłowie
łóżka

Szafa:
226 / 220 / 64 cm
szer. / wys. / gł.
Dekoracyjne wykończenie:

Łóżko:
205 / 165 / 91 cm
dł. / szer. / wys.
pow. spania 200 x 160 cm

Komoda:
112 / 101,5 / 50 cm
szer. / wys. / gł.

Stolik nocny:
54 / 44 / 50 cm
szer. / wys. / gł.
2 szt. w zestawie

łóżko CAVALLI

www.stolar.com.pl
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Łóżko CAVALLI występuje w dówch rozmiarach. W standardzie
oferuje duży pojemnik na pościel i metalowy stelaż.
Do łóżka pasują standardowe wymiary materacy:
140 x 200 cm (do łóżka o szerokości 164 cm)
160 x 200 cm (do łóżka o szerokości 184 cm)
106 cm

produkt dostępny w 3 wzorach tkanin

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Dostępne warianty kolorystyczne:

Tkanina VI
EN

NA 16

Najważniejsze cechy łóżka:
21

9c

m

kości: 164

dwie szero

| 184 cm

solidna
konstrukcja

nowoczesny
design

wysokie
wezgłowie
Tkanina VI
EN

NA 04

Tkanina VI
EN

NA 01

www.stolar.com.pl

łóżko MEDIOLAN
77

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Dostępne warianty kolorystyczne:

Tkanina FO
KU

S 20

Najważniejsze cechy łóżka:
21

9c

m

kości: 164

dwie szero

| 184 cm

solidna
konstrukcja

nowoczesny
design

obszerny
pojemnik na
pościel

Tkanina FO
KU

S 19

Tkanina FO
KU

S 04

produkt dostępny w 3 wzorach tkanin

103 cm

Łóżko MEDIOLAN występuje w dówch rozmiarach. W standardzie
oferuje duży pojemnik na pościel i metalowy stelaż.
Do łóżka pasują standardowe wymiary materacy:
140 x 200 cm (do łóżka o szerokości 164 cm)
160 x 200 cm (do łóżka o szerokości 184 cm)

łóżko VISTA

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: dąb sonoma. Listwa MDF w kolorze alu.
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Łóżko Vista dostępne w rozmiarach:
dł. : 205 / szer. : 145 / wys. : 91cm
powierzchnia spania 200 x 140 cm
dł. : 205 / szer. : 155 / wys. : 91 cm
powierzchnia spania 200 x 150 cm
dł. : 205 / szer. : 165 / wys. : 91 cm
powierzchnia spania 200 x 160 cm

91 cm

produkt dostępny w 3 dekorach

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Dostępne warianty kolorystyczne:

biały

Najważniejsze cechy łóżka:
20

element sypialni
Vista

5c

m

145 | 155

| 165 cm

trwała
konstrukcja

dobra
cena
czarny

dąb sonom

a

www.stolar.com.pl

stolik i komoda VISTA

Na zdjęciu: dąb sonoma. Obrzeże PCV w kolorze alu.
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Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

VISTA 2S - dostępne warianty kolorystyczne:

Komoda Vista występuje w rozmiarze:
szer. 80 / wys. 93 / gł. 48 cm
Stolik nocny występuje w rozmiarze, zestaw zawiera 2 sztuki:
szer. 40 / wys. 44 / gł. 48 cm

VISTA 3S - dostępne warianty kolorystyczne:

Najważniejsze cechy komody:
elementy sypialni
Vista
czarny

a

dąb sonom

trwała
konstrukcja

dobra
cena

czarny

dąb sonom

a

produkt dostępny w 3 dekorach

biały

biały

Malta 1

Malta 2

Na zdjęciu: korpus wenge, front wenge
komoda Malta 1
szerokość 80 cm/wysokośćsokość 83 cm/
głębokość 45 cm

Na zdjęciu: korpus wenge, front wenge
komoda Malta 2
szerokość 80 cm/wysokośćsokość 83 cm/
głębokość 45 cm

Malta 4

Malta 3

komoda GENEWA 1

komody MALTA

www.stolar.com.pl
Na zdjęciu: dąb sonoma.
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Na zdjęciu: korpus wenge, front wenge
komoda Malta 3
szerokość 140 cm/wysokośćsokość 83 cm/
głębokość 45 cm

Na zdjęciu: korpus wenge, front wenge
komoda Malta 4
szerokość 140 cm/wysokośćsokość 83 cm/
głębokość 45 cm

korpus:
wenge

Dostępne warianty kolorystyczne:

front:
wenge

83 cm

Dostępne warianty kolorystyczne:
korpus:
front:
śliwa
śliwa

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

45

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

cm

korpus: dą
b canyon
front: dąb
canyon

korpus: dą
b sterling
front: dąb
sterling

korpus: dą
b craft
front: dąb
craft

korpus: czar
ny
front: czarny

korpus: dą
b sonoma
front: dąb
sonoma

korpus: biał
y
front: biały

80 cm
korpus: lav
a
front: lava

www.stolar.com.pl

komoda GENEWA 2

Na zdjęciu: dąb sonoma.
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Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Dostępne warianty kolorystyczne:

b craft
korpus: dą
craft
front: dąb

b sterling
korpus: dą
sterling
front: dąb

b canyon
korpus: dą
canyon
b
dą
t:
fron

wiele dekorów
do wyboru

ały
korpus: bi
y
front: biał

b sonoma
korpus: dą
sonoma
b
dą
front:

arny
korpus: cz
ny
front: czar

va
korpus: la
front: lava

HIT
cenowy

45

cm

140 cm

produkt dostępny w 7 dekorach

solidna
konstrukcja

83 cm

Najważniejsze cechy komody:

LIZA standard

www.stolar.com.pl
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Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

227 cm

347 cm

pojemnik
na pościel

Kilkunastoelementowy system Liza pozwala na tworzenie różnych
wariantów mebli służących wypoczynkowi. Jeden z nich to Liza
standard, komfortowy narożnik w kształcie litery U. Oferuje on,
oprócz miejsc siedzących, także otomanę oraz rozkładane łóżko
do spania i pojemnik na pościel. Miękkie siedziska i oparcia kuszą,
by się w nich zanurzyć

pow. spania
270x123 cm

Najważniejsze cechy systemu modułowego:
system
modułowy

klasyczny
design

nieograniczone
kombinacje

www.stolar.com.pl

Liza III FS
153 / 93 / 165 cm
szer./wys./gł.

Liza sofa III F
153 / 93 / 196 cm
szer./wys./gł.

Liza róg
133 / 93 / 100 cm
szer./wys./gł.
90o

100 cm
93
cm

Liza II
104 / 93 / 100 cm
szer./wys./gł.

Liza II FW
104 / 93 / 165 cm
szer./wys./gł.

Liza II FS
104 / 93 / 165 cm
szer./wys./gł.

Liza sofa II F
104 / 93 / 196 cm
szer./wys./gł.

Liza róg I 164 / 93 /
120 cm
szer./wys./gł.
90o

120 cm

m

Liza III FW
153 / 93 / 165 cm
szer./wys./gł.

3c

13

Liza III
153 / 93 / 100 cm
szer./wys./gł.

100 cm

LIZA system

Elementy systemu LIZA

93

cm

m

4c

16

83

120 cm

13

3c

Liza I 55 FS
55 / 93 / 165 cm
szer./wys./gł.

Liza I 70
70 / 93 / 100 cm
szer./wys./gł.

Liza I 70 FS
70 / 93 / 165 cm
szer./wys./gł.

Liza róg II
133 / 93 / 105 cm
szer./wys./gł.
45o

m

105 cm
93
cm

Liza I 55
55 / 93 / 100 cm
szer./wys./gł.

105

cm

70 c

Liza boczek P
30 / 93 / 100 cm
szer./wys./gł.

Liza otomana
67 / 93 / 185 cm
szer./wys./gł.

Liza pufa
86 / 45 / 43 cm
szer./wys./gł.

Liza róg III
77 / 93 / 100 cm
szer./wys./gł.
45o

100 cm
93
cm

m

Liza boczek L
30 / 93 / 100 cm
szer./wys./gł.

m

0c

10

LIZA 3+2+1

www.stolar.com.pl
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100 cm
wys. 93 cm

115 cm

164 cm
100 cm

213 cm
100 cm

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Zobacz więcej na naszej
zobacz
stronie internetowej

wys. 93 cm

wys. 93 cm

Kilkunastoelementowy system Liza pozwala na tworzenie różnych
wariantów mebli służących wypoczynkowi. Jednym z nich jest Liza
3+2+1, czyli klasyczny komplet złożony z sof 3- i 2-osobowej oraz
fotela. Te komfortowe i niezwykle wygodne meble wyposażone
są w miękkie siedziska i oparcia oraz podłokietniki. Wyglądają
stylowo i dostojnie

Najważniejsze cechy zestawu:
system
modułowy

height: 93 cm

klasyczny
design

bardzo
wygodne

www.stolar.com.pl

COLUMBIA standard
85

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

277 cm

277 cm

pow. spania
203x125 cm

wys. 86-103 cm

Columbia I
110 / 86-103 / 97 cm
szer./wys./gł.

Columbia Ottoman
139 / 86-103 / 97 cm
szer./wys./gł.

Columbia III FW
153 / 86-103 / 166 cm
szer./wys./gł.

Columbia III FS
153 / 86-103 / 163 cm
szer./wys./gł.

Columbia I 80 FS
78 / 86-103 / 163 cm
szer./wys./gł.

Columbia corner
97 / 86 / 97 cm
szer./wys./gł.

Columbia arm rest L
28 / 57 / 97 cm
szer./wys./gł.

Columbia arm rest P
28 / 57 / 97 cm
szer./wys./gł.

wszystkie szafy zobacz i porównaj na stronach 64-69

Wielofunkcyjne meble wypoczynkowe Columbia polecane są do eleganckiego salonu, aranżowanego
w nowoczesnej stylistyce. Dostępne są w trzech kombinacjach. Columbia standard to równoboczny
narożnik, z obu stron zwieńczony
szerokimi, poręcznymi podłokietnikami. Komfort siedzenia podnoszą
regulowane zagłówki. Narożnik
wyposażony jest w funkcję spania
i pojemnik na pościel

COLUMBIA ZESTAW II

www.stolar.com.pl
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Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

237 cm

277 cm

pojemnik na pościel
pow. spania
203x125 cm

wys. 86-103 cm

Wielofunkcyjne meble wypoczynkowe Columbia polecane są do
eleganckiego salonu, aranżowanego w nowoczesnej stylistyce.
Dostępne są w trzech kombinacjach. Columbia zestaw II jest
narożnikiem o różnej długości boków. Krótszy z nich zwieńczony
jest szerokim, poręcznym podłokietnikiem, dłuższego nic nie
ogranicza. Posiada regulowane zagłówki, funkcję spania i pojemnik na pościel
Najważniejsze cechy narożnika:
system
modułowy

funkcja spania
pow. spania: 203x125 cm

nowoczesny
design

funkcjonalne
meble

www.stolar.com.pl

COLUMBIA LUX zestaw 3+1
87

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

209 cm
97 cm

Wielofunkcyjne meble wypoczynkowe Columbia polecane są do
eleganckiego salonu, aranżowanego w nowoczesnej stylistyce.
Dostępne są w trzech kombinacjach. Zestaw Columbia set 3+1
tworzą 3-osobowa sofa oraz fotel. Oba meble posiadają wygodne
siedziska zwieńczone szerokimi, poręcznymi podłokietnikami oraz
oparcia z regulowanymi zagłówkami

wys. 86-103 cm
110 cm

modne
tkaniny do
wyboru

komfort
siedzenia

97 cm

Najważniejsze cechy zestawu:
ciekawe
przeszycia
Obszycia LUX dostępne tylko w zestawie 3+1

wys. 86-103 cm

narożnik ASCOT

www.stolar.com.pl
Narożnik Ascot dostępny w wersji klasycznej lub w wersji z dwiema otomanami, w których znajdują się obszerne pojemniki na pościel.

88

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Ascot standard
Narożnik Ascot jest dużym meblem i najlepiej prezentuje się
w przestronnym salonie. Utrzymany jest w nowoczesnej stylistyce
i posiada wiele praktycznych rozwiązań funkcjonalnych. Narożnik
dostępny jest w dwóch wariantach, które różnią się wielkością
oraz kształtem. Mniejszy Ascot opcja posiada jedną, natomiast
Ascot standard – dwie otomany

170 cm

produkt dostępny w 2 wersjach

326 cm

pojemnik
na pościel

pow. spania
285x145 cm

pojemnik
na pościel

Najważniejsze cechy narożnika:
wys. 90 cm

pojemne
skrzynie na
pościel

kontrastowe
obszycia

wysoki
komfort

www.stolar.com.pl
Narożnik Dallas dostępny w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania.i obszerny pojemnik na pościel.

narożnik DALLAS

L|P

89

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Cechą charakterystyczną i wybijającą się na pierwszy plan w narożniku Dallas są dekoracyjne przeszycia na tapicerce. Pojawiają
się ona zarówno na siedziskach i oparciach, jak też na licach i krawędziach podłokietników. Przeszycia mają układ powtarzających
się dwóch prostych linii, i dają niespodziewany efekt wizualny.
Dallas prezentuje się nowocześnie i atrakcyjnie
159 cm

Najważniejsze cechy narożnika:
stabilne
nóżki

luźne
poduszki

238 cm

pow. spania
200x143 cm

kontrastowe
przeszycia

wys. 88 cm

narożnik LUCY

www.stolar.com.pl
Narożnik Lucy dostępny w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania
i obszerny pojemnik na pościel.
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Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

160 cm

wygodne, regulowane zagłówki

247 cm

pojemnik na pościel

pow. spania
200x143 cm

Narożnik Lucy spełnia wszystkie oczekiwania współczesnego
użytkownika. Posiada wygodne siedziska, oparcia z ruchomymi
zagłówkami o ergonomicznym kształcie oraz szerokie, profilowane podłokietniki. Lucy może pełnić funkcję mebla do spania, bo
ma rozkładane łóżko oraz pojemnik na pościel. Klasyczne wzornictwo sprawia, że dobrze wygląda w każdym wnętrzu

Najważniejsze cechy narożnika:

wys. 95 cm

wygodne
zagłówki
funkcja spania
pow. spania: 200x143 cm

łączenie
tkanin

pojemna
skrzynia na
pościel

www.stolar.com.pl
Narożnik Komo dostępny w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

narożnik KOMO

L|P
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Zobacz więcej na naszej
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230 cm

pojemnik na pościel

141 cm

Narożnik oraz sofa tworzą serię mebli wypoczynkowych Komo.
Ze względu na bogaty wygląd, narożnik powinien stanąć w pomieszczeniu o wyważonej, spokojnej aranżacji. Wyróżnia go m.in.
forma podłokietnika, w którym zastosowano drewniane wykończenie. Także oparcia mają nietypowe kształty, podkreślone przez
dwukolorową tapicerkę

pow. spania
198x144 cm

Najważniejsze cechy narożnika:
drewniane
wstawki

łączenie
tkanin

wys. 90 cm
wysokie
oparcia
funkcja spania
pow. spania: 198x144 cm

narożnik MILANO

www.stolar.com.pl

L|P

Narożnik Milano dostępny w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.
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Zobacz więcej na naszej
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265 cm

159 cm

pow. spania
200x143 cm

pojemnik na pościel

Kolory to mocna strona narożnika Milano. Zestawienie czerni
i bieli sprawia, że mebel od razu zwraca na siebie uwagę. Ale jednakowo ważna jest jego strona użytkowa. To wygodny narożnik
przystosowany do wypoczynku zarówno dziennego, jak i nocnego. Lekko rozkładane łóżko oraz pojemnik na pościel pozwalają
szybko zmienić narożnik w dogodne miejsce do spania

Najważniejsze cechy narożnika:

wys. 84 cm
funkcja spania
pow. spania: 200x143 cm

solidna
konstrukcja

oryginalny
wygląd

szerokie
podłokietniki

www.stolar.com.pl
Narożnik Greta dostępny w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

narożnik GRETA

L|P
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Zobacz więcej na naszej
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234 cm

pojemnik na pościel

141 cm

Ważną rolę we wzornictwie narożnika Greta odgrywa kolorystyka.
To właśnie zastosowanie dwóch kontrastowych barw na tapicerce, pozwoliło wizualnie podkreślić walory mebla. Należą do
nich forma podłokietnika z geometrycznym motywem ozdobnym
zwieńczonego drewnianą nakładką, oraz ergonomicznie ukształtowane, wysokie poduchy-oparcia

pow. spania
198x144 cm

Najważniejsze cechy narożnika:
ciekawy
kształt boku

drewniane
wstawki

wys. 88 cm
pojemna
skrzynia na
pościel

funkcja spania
pow. spania: 198x144 cm

narożnik ASPEN

www.stolar.com.pl
Narożnik Aspen dostępny w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.
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Narożnik Aspen utrzymany jest w uniwersalnej, spokojnej
stylistyce. Ma masywną, stabilną bryłę z głębokimi, wygodnymi
siedziskami. Boki mebla wieńczą proste w formie, a jednocześnie
charakterystyczne płaskie podłokietniki. Element ozdobny stanowią głębokie, poziome przeszycia na poduchach oparciowych.

260 cm

170 cm

pojemnik na pościel

pow. spania
216x145 cm

Najważniejsze cechy narożnika:
wzgodne
oparcia

wys. 90 cm

funkcja spania
pow. spania: 216x145 cm

miękkie
podłokietniki

duża skrzynia
na pościel

Nowość!
Nowość!
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narożnik LAGUNA
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Narożnik Laguna to przykład mebla uniwersalnego. Doskonale
spełni funkcję reprezentatywną, ale jak trzeba, przekształci się
w doskonałe łóżko a w pojemniku zmieści potrzebną pościel.
Regulowane zagłówki to doskonała uzupełnienie bryły mebla aby
jeszcze bardziej podnieść jego komfort.

270 cm

regulowane
zagłówki
szerokie
oparcia

obszerny
pojemnik

Nowość!
Nowość!

funkcja spania
125x225 cm

170 cm

Najważniejsze cechy zestawu:

wys: 86-103 cm
funkcja spania
pow. spania: 125x225 cm

sofa LAURA

www.stolar.com.pl
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Sofa Laura pasuje do nowocześnie, ale i klasycznie urządzonego
wnętrza salonu. Zawdzięcza to swemu uniwersalnemu wzornictwu,
które harmonijnie komponuje się z innymi elementami aranżacji.
Charakterystyczne dla wyglądu sofy Laura są trzy luźne poduchy tworzące wygodne i efektowne zarazem oparcie. Skośne przeszycia oraz
centralne pikowania dodają poduchom puszystości i wdzięku.

95 cm

223 cm

Najważniejsze cechy sofy:
pow. spania
198x150 cm

luźne
poduszki
oparciowe

ponadczasowe
wzornictwo

subtelne
pikowania

solidna
konstrukcja

szerokie
siedzisko

Nowość!
Nowość!

wys. 94 cm
funkcja spania
pow. spania: 198x150 cm

www.stolar.com.pl

sofa DORIS
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200 cm

93 cm

W wyglądzie sofy Doris wyraźnie widać dwie strefy, które razem
dają interesujący efekt. Stelaż wraz z bokami ma miękkie,
zaokrąglone kształty i dwubarwną czarno-białą kolorystykę.
W tym otoczeniu siedzisko i oparcia sprawiają wrażenie prostych
geometrycznych brył. Ich melanżowo szara tapicerka świetnie
dopełnia i zamyka całość

pow. spania
200x145 cm

Najważniejsze cechy sofy:
solidna
konstrukcja

ciekawy
wygląd

łączenie
tkanin

wys. 85 cm
funkcja spania
pow. spania: 200x145 cm

zestaw CRISTAL 3+2+1

www.stolar.com.pl
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Fotel

177 cm

97cm

93 cm

93 cm

Sofa II

240 cm

93 cm

Sofa III

Sofy 3-osobowa i 2-osobowa oraz fotel składają się na zestaw
wypoczynkowy Cristal 3+2+1. Dodatkowym elementem jest duża
pufa, która może pełnić rolę samodzielnego siedziska, podnóżka,
a nawet podręcznego stolika. Meble będą ciekawie wyglądały i dobrze spełniały swoje funkcje w przestronnym pokoju dziennym.
Najważniejsze cechy zestawu:

wys. 94 cm

Pufa
52 cm

82 cm

wys. 42 cm

wys. 94 cm

wys. 94 cm

klasyczny
wzór
wygodne
siedziska

duży
zestaw

Nowość!
Nowość!
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sofa CRISTAL IV
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240 cm

93 cm

Sofa Cristal IV ma uniwersalną formę, ale z subtelnymi nawiązaniami
zarówno do klasyki, jak i nowoczesności. Stylizowanym, klasycznym
elementem są boki mebla zwieńczone – zaokrąglonymi w charakterystyczny sposób – podłokietnikami. Nowoczesne są natomiast siedzisko
z trzech wygodnych poduch oraz luźne poduszki tworzące oparcie sofy.
Najważniejsze cechy sofy:
luźne
poduszki
oparciowe
stabilna
konstukcja

klasyczny
wzór

Nowość!
Nowość!

wysokość: 94 cm

wersalka IDA

www.stolar.com.pl
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Wersalka Ida jest uniwersalnym meblem, który spełni swoje funkcje
zarówno w pokoju dziennym, jak też sypialni i pokojach dzieci.
Jej zaletą jest ponadczasowe wzornictwo, dzięki któremu płynnie
wpisze się w aranżację każdego wnętrza. Jednocześnie wart podkreślenia jest wysoki komfort użytkowania. Za dnia wersalka Ida jest
doskonałym miejscem do siedzenia i leżenia, w nocy zamienia się
w wygodne łóżko do spania.

96 cm

211 cm

Najważniejsze cechy sofy:
pow. spania
188x122 cm

gustowne
pikowania

rozkładanie
wersalkowe

Nowość!
Nowość!

wygodne
podłokietniki

wysokie
oparcie

szerokie
siedzisko

wys. 94 cm
funkcja spania
pow. spania: 188x122 cm

www.stolar.com.pl

sofa TOYA
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Sofa Toya reprezentuje współczesne wzornictwo. Mimo, dość
masywnej, solidnej konstrukcji wygląda wdzięcznie i wręcz
delikatnie. Ten efekt sofa zawdzięcza obłościom przewijającym się
przez formy boków, oparcia czy dolnych partii siedziska. Toya jest
doskonałą propozycją do wnętrz urządzonych w nowoczesnym,
ale i eklektycznym stylu

obszerna
skrzynia

100 cm

pojemnik na pościel

Najważniejsze cechy sofy:
solidna
konstrukcja

200 cm

pow. spania
195x145 cm

ciekawe
oparcia

wys. 85 cm
funkcja spania
pow. spania: 195x145 cm

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Zobacz więcej na naszej
stronie internetowej

Najważniejsze cechy sofy:

Najważniejsze cechy sofy:
102

skrzynia na
pościel

sofa KOMO

sofa KUBUŚ
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funkcja
spania

HIT
cenowy

Jednoosobowa sofa Kubuś dedykowana jest do pokoju dziecięcego, ale sprawdzi się także w pokoju młodzieżowym, a nawet
gościnnym czy dużym przedpokoju. Zabawnego charakteru
dodają jej figlarnie wyprofilowane, wysokie podłokietniki. Sofa,
wyposażona w funkcję spania oraz pojemnik na pościel, jest
również wygodnym meblem do spania

wygodne
spanie

dzielone
oparcia

drewniane
wstawki

Trzyosobowa sofa oraz narożnik tworzą serię mebli wypoczynkowych Komo. Ze względu na bogaty wygląd, sofa pasuje do
pomieszczeń o wyważonej, spokojnej aranżacji. Wyróżnia ją m.in.
forma podłokietnika, w którym zastosowano drewniane wykończenie. Także oparcia mają nietypowe kształty, podkreślone przez
dwukolorową tapicerkę

133 cm

231 cm

93 cm

95 cm

pojemnik na pościel

pow. spania
105x190 cm

pow. spania
195x150 cm

wys. 80 cm

funkcja spania
pow. spania: 105x190 cm

funkcja spania
pow. spania: 195x150 cm

wys. 90 cm

www.stolar.com.pl

szer./wys./gł.

szer./wys./gł.

sprężyna falista

sprężyna bonell

L|P

lewa lub prawa
opcja mebla

system rozkładania DL

system rozkładania
Delfin

Pufa
40 / 42 / 40 cm

Pufa LIZA
86 / 45 / 43 cm
szer./wys./gł.

szer./wys./gł.

system rozkładania
Sofa

system rozkładania
wersalkowy

Pufa CRISTAL
82 / 42 / 52 cm
szer./wys./gł.

LEGENDA

PUFY I FOTELE

Fotel LIVIA
87 / 90 / 87 cm

Fotel LUCY
105 / 95 / 103 cm

pianka wysoce elastyczna

pojemnik na
pościel
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Jankowy 83 c, 63-604 Baranów
POLSKA
Biuro:
tel.: +48 62 78 26 900
fax: +48 62 78 26 902
e-mail: stolar@post.pl

Dział sprzedaży:
tel.: +48 62 78 26 930
fax: +48 62 78 26 910
e-mail: zamowienia@stolar.com.pl

Dział handlowy:
kom.: +48 510 175 771
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Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach
informacyjnych. Kolory w druku mogą różnić się od rzeczywistych kolorów mebli ze względów
technologicznych. Wymiary mebli są wymiarami zewnętrznymi i mogą ulec nieznacznej zmianie.
Wszystkie elementy aranżacji, takie jak poduszki, koce, lampy itp nie stanowią oferty handlowej.
Są to jedynie przykładowe rozwiązania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Edycja kwiecień 2018r.
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