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Szanowni Państwo,

Restol to firma z 30-letnim doświadczeniem w działalności związanej z produkcją mebli i frontów MDF do mebli kuchennych. Lata 
pracy nad rozwojem firmy i jej produktów oraz bardzo duże zaangażowanie wszystkich pracowników firmy, pozwoliły na osiągnięcie 
wysokiej pozycji wśród krajowych producentów mebli i frontów meblowych. Zastosowane do produkcji materiały najlepszych euro-
pejskich firm oraz najnowsze technologie produkcyjne, którymi dysponuje Restol, pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiej jakości 
naszych mebli. Dziękuję wszystkim klientom naszej firmy, którzy w latach 1988–2016 wybrali do swoich domów meble Restol.

Z dużą satysfakcją przekazujemy Państwu katalog naszej firmy na 2017 rok. W katalogu znajdziecie Państwo obok przykładów 
oryginalnie zaaranżowanych przestrzeni mieszkalnych, szerszą informację techniczną o poszczególnych systemach i bryłach meblo-
wych.

Oddając w Państwa ręce nowe wydanie katalogu meblowego, mam nadzieję, że przyczyni się on do poznania naszych produktów na 
etapie wyboru mebli, a następnie pomoże Państwu w trakcie aranżacji przestrzeni mieszkalnej Państwa domów.

Życzę Państwu pełnej satysfakcji w aranżowaniu i upiększaniu tego co najcenniejsze dla każdej rodziny – Państwa domu.

Dear Customers,

Restol is a company with 30-year experience in the business of production of furniture and MDF fronts to kitchen furniture. Years 
of work to develop the company, its products, and a huge involvement of all the employees of company contributed to winning 
a high position among the domestic manufacturers of furniture and furniture fronts. Production materials of the best European 
companies and the hi-tech production technologies applied by Restol make it possible to obtain such high quality of our furniture. 
We would like to thank all the clients of our company for choosing Restol furniture to their houses in the years 1988–2016.

We have a pleasure to give you a new 2017 catalogue of our company. In the catalogue, besides examples of originally arranged 
residential space, you may find more technical information about specific furniture systems and components. 

Giving you the new edition of our catalogue of furniture, I hope that it will contribute to your getting to know our products better 
at the stage of furniture selection, and then it will be helpful to you at the time of arranging the residential space in your homes. 

I wish you full satisfaction in arranging and improving your homes that are so precious for each and every family.

Z poważaniem / Truly yours 

Robert Klaudel

Prezes Zarządu / President of the Management Board Restol Sp. z o.o.
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Kolekcja TEEN to system stworzony z myślą 
o wszystkich nastolatkach poszukujących mebli 
„innych niż reszta”, mebli o modnych designie 
i dużej funkcjonalności. TEEN wykonany jest 
z płyty w kolorze antracytu oraz beżu z dodatka-
mi w 5 kolorach. Różnorodność brył oraz moż-
liwość żonglowania kolorami pozwala na two-
rzenie wielu nietuzinkowych i interesujących 
kompozycji.

The TEEN collection is a system created with 
all teenagers in mind who search for ‘outstand-
ing’ furniture – furniture with modern design 
and high functionality. TEEN is made of anthra-
cite and beige coloured board with finishing in  
5 colours. The variety of shapes and possibility 
to mix colours provides the opportunity to cre-
ate unique and interesting sets.

System modułowy składa się z 17 elementów / Module system consists of 17 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

TEEN   szafka TEK-1C259, szafka TES-4C + front TED-4LC259, biurko TEB-1C259, szafka TEN-1C + front TED-2LC259, półka TEP-1C, szafa TES-2C259

Kolory: beż/antracyt
Colours: beige/anthracite

TEEN
NOWOŚĆ / NOVELTY

TEEN   szafa TES-2C172, regał TER-1C172, łóżko TEL-1C, półka TEP-3C (3 szt.), szafka TEN-1C + front TED-2LC172

Dostępne wersje kolorystyczne
Available colour versions

247 – curry
curry

172 – czerwony połysk
red gloss

259 – antracyt mat
matt anthracite

248 – morski
sea

163 – pistacja połysk
pistachio gloss
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szafka TEK-1C
90,6/108,4/36,8

szafa TES-1C
+ front TED-1LC
61,4/195,8/36,8

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
    – element głęboki / deep component    – element narożny / corner component    – ładowarka USB jako opcja / USB charger as an option

(patrz str. 46 / see p. 46)

TEEN – elementy systemu / components of the system

szafa TES-1C
+ front TED-1PC
61,4/195,8/36,8

TEEN   szafka TEK-1C247, biurko TEB-1C247, szafka TES-4C + front TED-4LC247, regał TER-1C247, szafka TES-4C + front TED-4PC247, szafa TES-3C247, łóżko TEL-1C, 2 x szafka TEN-1C + front TED-2LC247

 szafa TES-2C
90,6/195,8/60.3

  szafa narożna TES-3C
102,2/195,8/102,2

szafka TES-4C
+ front TED-4LC
61,4/195,8/36,8

szafka TES-4C
+ front TED-4PC
61,4/195,8/36,8

regał TER-1C
90,6/160,8/36,8

komoda TEK-2C
90,6/91,8/36,8

biurko TEB-1C
120/79,2/60

szafka TEN-1C
+ front TED-2LC

40/50,7/36,8

szafka TEN-1C
+ front TED-2PC

40/50,7/36,8

półka TEP-1C
120/40,6/28,2

półka TEP-2C
40/40/22,8

półka TEP-3C
40/40/22,8

półka TEP-6C
90,6/34/25,6

łóżko TEL-1C
101,2/65,7/204,2

Sposób zamawiania mebla TEEN w wybranej wersji kolorystycznej (przykładowe zamówienie)
How to order TEEN furniture in chosen colour option (example of an order)

T E K - 2 C 2 4 7

komoda / chest of drawers TEK-2C opcja kolorystyczna / colour option: 247

 

CHA-1

CHA-1
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TEEN   biurko TEB-1C259, szafka TEN-1C + front TED-2LC259, półka TEP-1C, regał TER-1C259, komoda TEK-2C259, 2 x szafka TES-4C + front TED-4LC259, szafka TES-1C + front TED-1LC259

TEEN   szafka TES-1C + front TED-1LC259, 3 x szafka TES-4C + front TED-4LC259, 4 x biurko TEB-1C259, 4 x szafka TEN-1C + front TED-2LC259, 2 x komoda TEK-2C259
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TEEN   szafka TEK-1C163, półka TEP-6C, szafka TES-4C + front TED-4LC163, biurko TEB-1C163, szafka TEN-1C + front TED-2LC163, szafa TES-2C163

szafka TEK-1C
90,6/108,4/36,8

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
    – element głęboki / deep component    – element narożny / corner component    – ładowarka USB jako opcja / USB charger as an option

(patrz str. 46 / see p. 46)

 szafa TES-2C
90,6/195,8/60,3

  szafa narożna TES-3C
102,2/195,8/102,2

szafka TES-4C
+ front TED-4LC
61,4/195,8/36,8

szafka TES-4C
+ front TED-4PC
61,4/195,8/36,8

komoda TEK-2C
90,6/91,8/36,8

szafka TEN-1C
+ front TED-2LC

40/50,7/36,8

szafka TEN-1C
+ front TED-2PC

40/50,7/36,8

szafa TES-1C
+ front TED-1LC
61,4/195,8/36,8

szafa TES-1C
+ front TED-1PC
61,4/195,8/36,8

regał TER-1C
90,6/160,8/36,8

Klientom, którym uchwyt wykonany 
z płyty MDF wyda się zbyt awangardowy 

proponujemy TEEN z uchwytem metalowym. 
Meble w tej wersji znakomicie wkomponują 

się zarówno we wnętrza mieszkalne 
jaki i powierzchnie biurowe

We propose TEEN furniture with metal 
handles to all those customers who think  

MDF handles are too avant-garde.
Furniture in that version perfectly fit 

to living and office spaces.

Uchwyty metalowe dołączone są 
dodatkowo do wszystkich mebli z frontami, 
niezależnie od wybranej opcji kolorystycznej

Metal handles are additionally attached 
to all furniture with fronts, regardless 

of the selected colour option.

Dostępne wersje kolorystyczne
Available colour versions

247 – curry
curry

172 – czerwony połysk
red gloss

259 – antracyt mat
matt anthracite

248 – morski
sea

163 – pistacja połysk
pistachio gloss

Sposób zamawiania mebla TEEN w wybranej wersji kolorystycznej (przykładowe zamówienie)
How to order TEEN furniture in chosen colour option (example of an order)

T E K - 1 C 1 6 3

komoda / chest of drawers TEK-1C opcja kolorystyczna / colour option: 163
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System modułowy składa się z 43 elementów / Module system consists of 43 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

BORA to system uniwersalny, w którym nigdy 
nie tracisz wpływu na wygląd swoich mebli. Pod-
stawowe bryły tego systemu dostępne są w kil-
kudziesięciu gotowych kombinacjach. Jeśli po 
pewnym czasie chcesz zmienić coś w wystroju 
Twojego wnętrza, to zmieniając pojedyncze ele-
menty niewielkim nakładem kosztów stworzysz 
nowy mebel o innym wyglądzie i charakterze.

BORA is a universal system in which you never 
lose control over your furniture looks. Basic 
components of that system are available in a few 
dozen ready-to-be-used combinations. If, after 
some time, you want to change your interior  
a bit, replacing individual components you can 
create a new piece of furniture of different 
looks and character at little cost.

BORA   Komoda BOK-4C, półka BOP-3 (3 szt.), półka BOP-1 (2 szt.), szafka RTV BOTV-1, ława BOST-3 

BORA   Szafka BOK-1CD, biurko BOB-1, półka BOP-1, półka BOP-2, szafa BOS-2, komoda BOK-2

Kolory: sibiu, dąb urban (BOC-4)
Colours: sibiu, urban oak (BOC-4)

BORA
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BORA   Półka BOP-3 (2 szt.), półka BOP-2, biurko BOB-1, komoda BOK- 1, szafka BOR-1CD, regał BOR-1, szafka BOR-1CD

BORA – elementy systemu / components of the system

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component    – oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option
(patrz str. 46 / see p. 46)

W witrynach dodatkowe półki szklane w standardzie / In cabinets, additional glass shelves are provided as a standard

regał BOR-1
72,7/195,8/42,5

regał BOR-1C
72,7/195,8/42,5

regał BOR-1CC
72,7/195,8/42,5

regał BOR-1D
72,7/195,8/42,5

szafka BOR-1DD
72,7/195,8/42,5

witryna BOR-1W
72,7/195,8/42,5

witryna BOR-1WW
72,7/195,8/42,5

szafka BOR-1CD
72,7/195,8/42,5

witryna BOR-1CW
72,7/195,8/42,5

witryna BOR-1DW
72,7/195,8/42,5

NEO-5 NEO-6

NEO-1NEO-2NEO-5NEO-1
NEO-5

NEO-1
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BORA   Komoda BOK-3C, szafka RTV BOTV-1 (2 szt.), półka BOP-3 (3szt.), półka BOP-2, witryna BOK-1DW, ława BOST-3

komoda BOK-1
103/165,7/42,5

komoda BOK-1C
103/165,7/42,5

komoda BOK-1CC
103/165,7/42,5

szafka BOK-1CD
103/165,7/42,5

witryna BOK-1CW
103/165,7/42,5

szafka BOK-1D
103/165,7/42,5

szafka BOK-1DD
103/165,7/42,5

witryna BOK-1DW
103/165,7/42,5

witryna BOK-1W
103/165,7/42,5

witryna BOK-1WW
103/165,7/42,5

NEO-5 NEO-6

NEO-1 NEO-2

NEO-5 NEO-1
NEO-5

NEO-1

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component    – oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option
(patrz str. 46 / see p. 46)

W witrynach dodatkowe półki szklane w standardzie / In cabinets, additional glass shelves are provided as a standard
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komoda BOK-2
103/135,5/42,5

komoda BOK-2C
103/135,5/42,5

komoda BOK-2D
103/135,5/42,5

witryna BOK-2W
103/135,5/42,5

komoda BOK-3
163,2/105,4/42,5

komoda BOK-3C
163,2/105,4/42,5

komoda BOK-3D
163,2/105,4/42,5

witryna BOK-3W
163,2/105,4/42,5

komoda BOK-4
163,2/75,3/42,5

komoda BOK-4C
163,2/75,3/42,5

komoda BOK-4D
163,2/75,3/42,5

witryna BOK-4W
163,2/75,3/42,5




 szafa BOS-2
103/195,8/55,5

ława BOST-3
110/55,5/60

biurko BOB-1
120/75/60

szafka RTV BOTV-1
133/60,4/42,2

półka BOP-1
81,5/20/25,6

półka BOP-2
120/31,4/25

półka BOP-3
40/40/23

półka BOP-4
132,9/20/25,9

NEO-5 NEO-1

NEO-5 NEO-1

NEO-5 NEO-1

komoda BOK-1

wnęka BOC-4
60/60/40,6

front BOD-1
60/60/1,6

witryna BOW-1
60/60/1,6

BORA – elementy systemu / components of the system

Front witryny BOW-1, drzwi BOD-1 i wnęka BOC-4 to elementy, 
dzięki którym można dowolnie komponować i zmieniać wygląd brył systemu 

BORA (BOR-1, BOK-1… 4). Elementy te dostępne są w indywidualnej sprzedaży.

Front of the cabinet BOW-1, door BOD-1 and a recess BOC-4 can be used at 
your discretion to compose and change the looks of BORA components

(BOR-1, BOK-1… 4). They are available in individual sale.

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component    – oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option
(patrz str. 46 / see p. 46)

W witrynach dodatkowe półki szklane w standardzie / In cabinets, additional glass shelves are provided as a standard
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System modułowy składa się z 8 elementów / Module system consists of 8 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

BRYZA sypialnia   Szafka nocna BRN-1C900 (2 szt.), łóżko BRL-3C900, szuflada BRLS-1C, szafa BRS-4C900

BRYZA
sypialnia Kolor korpusu: biały

Body colour: white

Sypialnia BRYZA to elegancja, styl i piękno tkwiące 
w każdym szczególe. Idea rozszerzenia kolekcji Bryza 
zaowocowała serią wyrafinowanych i gustownych 
mebli. Ich białe korpusy nadają lekkości, a bogata 
kolorystyka frontów otwiera nieocenione możliwości 
aranżacji wnętrz. Dodatkowym atutem jest możliwość 
łączenia ich z 19 meblami z kolekcji Bryza.

BRYZA bedroom furniture stands for elegance, style 
and beauty of every detail. The idea of extending the 
Bryza collection resulted in a series of sophisticated 
and tasteful pieces of furniture. Their white bodies 
give them lightness, and rich colours of the fronts 
open invaluable possibilities of interior decoration. 
Another advantage offerred by them is that they can 
be juxtaposed with 19 pieces of furniture from the 
Bryza collection.

NOWOŚĆ / NOVELTY

BRYZA sypialnia   Komoda BRK-2C165, łóżko BRL-1C165, szafa BRS-3C165, biurko BRB-1C165, półka BRP-1C165
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 szafa BRS-4C
213,2/210/54,2

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth;     – element głęboki / deep component;    – oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option
(patrz str. 46 / see p. 46)

BRYZA sypialnia – elementy systemu / components of the system

BRYZA sypialnia   Szafka nocna BRN-1C900, łóżko BRL-3C900, szuflada BRLS-1C, szafa BRS-4C900, komoda BRK-3C900

 szafa BRS-3C
142,3/210/54,2

szuflada szafy BRSS-5C
103,2/36,2/41,4

łóżko BRL-1C
96,8/90,9/212,4

łóżko BRL-2C
146,8/90,9/212,4

łóżko BRL-3C
166,8/90,9/212,4

NEO-7

szuflada BRLS-1C
115/19,6/68,6

szafka nocna BRN-1C
45,4/59,9/45,5

prawa/lewa

NEO-7NEO-7

Każdy z elementów systemu BRYZA można zmontować w wer-
sji z białą lub czarną wkładką. Obydwie wkładki w zestawie.
Each component of the BRYZA system may be assembled with 
a white or black insert. Both inserts in set.

Sposób zamawiania mebla BRYZA sypialnia z frontem (przykładowe zamówienie)
How to order BRYZA bedroom furniture, inclusive of the front (example of an order)

B R S - 3 C 9 0 0

szafa / wardrobe BRS-3C kolor frontów / colour of the fronts: 900
 

Dostępna kolorystyka frontów / Available colours of the fronts:

900 – biały połysk
white gloss

165 – czarny połysk
black gloss

187 – cappuccino
połysk/gloss

173 – krem połysk
cream gloss

232 – dąb czarny
black oak
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System modułowy składa się z 19 elementów / Module system consists of 19 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

BRYZA   Komoda BRK-1C900, witryna BRW 2LC900, szafka RTV BRTV-1C900, półka BRP-4C900, komoda BRK-2C900, półka BRP-1C900

Kolor korpusu: biały
Body colour: white

Śnieżnobiałe korpusy mebli BRYZA stworzą 
klimat zarówno romantycznego jak i nowo-
czesnego wnętrza. Odpowiedni wybór wypeł-
nień frontów podkreśli charakter tego mebla. 
O ostatecznym wyglądzie zdecyduje dobór 
kolorystyki frontów w jednym z pięciu dostęp-
nych kolorów folii. BRYZA spełni oczekiwania 
najbardziej wymagającego Klienta.

Snow-white BRYZA furniture body will make 
your interior both romantic and modern at 
the same time. Character of that furniture will 
be boosted with proper selection of fronts. 
Final looks will depend on the choice of front 
colours in one of available five colours of the 
foil. BRYZA will meet expectations of the most 
demanding Client.

BRYZA   Biurko BRB-1C900, półka BRP-3C (2 szt.), regał BRR-1C + BRD-2LC900, komoda BRK-2C900, szafa BRS-2C900

BRYZA
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BRYZA – elementy systemu / components of the system

witryna BRW-2LC
53,5/195/44,2

półka BRP-1C
80/25/25,9

regał BRR-1C
+ front BRD-1LC           + front BRD-1LC

53,5/195/44,2

 szafa BRS-2C
89/195/54,2

komoda BRK-1C
160/86,7/44,2

ława BRST-3C
110/55/60

witryna BRW-1C
89/195/44,2

witryna BRW-3C
89/145/44,2

szafka RTV BRTV-1C
160/55/44,2

półka BRP-4C
106,7/39,2/26,9

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie diodowe w standardzie / LED lighting in standard    – oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option

(patrz str. 46 / see p. 46)

biurko BRB-1C
120/74,9/60

regał BRR-1C
53,5/195/44,2

komoda BRK-2C
106,7/86,7/44,2

półka BRP-3C
40/40/23

regał BRR-1C
+ front BRD-2LC           + front BRD-2LC

53,5/195/44,2

Sposób zamawiania mebla BRYZA z frontem (przykładowe zamówienie)
How to order BRYZA furniture, inclusive of the front (example of an order)

B R W - 1 C 9 0 0

witryna / cupboard BRW-1C kolor frontów / colour of the fronts: 900

 

NEO-2N

Dostępna kolorystyka frontów / Available colours of the fronts:

900 – biały połysk
white gloss

165 – czarny połysk
black gloss

187 – cappuccino
połysk/gloss

173 – krem połysk
cream gloss

232 – dąb czarny
black oak

NEO-2N

witryna BRW-2PC
53,5/195/44,2

NEO-2N

NEO-2N

regał BRR-1C
+ front BRD-1PC           + front BRD-1PC

53,5/195/44,2

regał BRR-1C
+ front BRD-2PC           + front BRD-2PC

53,5/195/44,2

szafka RTV BRTV-2C
120/55/44,2

Każdy z elementów systemu BRYZA można zmontować w wersji z białą lub czarną wkładką. Obydwie wkładki w zestawie.
Each component of the BRYZA system may be assembled with a white or black insert. Both inserts in set.

Wszystkie witryny mają w standardzie przyciemniane szyby oraz niebieskie diodowe oświetlenie
As a standard, all cabinets have tinted glass and blue diode lighting
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MISTRAL sypialnia   Biurko MIB-1C187, półka MIP-3C (3 szt.), szafa MIS-3C187, łóżko MIL-1C187, szafka nocna MIN-1C187

W oparciu o sprawdzone i docenione przez Klientów 
wzornictwo prezentujemy Sypialnię MISTRAL. Meble 
w nowoczesnych wzorach i wielu opcjach kolorystycz-
nych pozwalają ze smakiem stylizować każdą sypialnię. 
Dzięki nawiązaniu wzorniczemu i kolorystycznemu do 
kolekcji Mistral możecie Państwo korzystać także z do-
datkowych 19 mebli oferowanych przez ten system.

We are presenting the MISTRAL bedroom furniture 
the design of which has already been tested and 
appreciated by the customers. Furniture of modern 
design and in many colour options make it possible 
to arrange each bedroom with taste. The design and 
colour range suit the whole Mistral collection thanks 
to which you may also use 19 additional pieces of fur-
niture offered by that system.

NOWOŚĆ / NOVELTY

MISTRAL sypialnia   Szafka nocna MIN-1C165 (2 szt.), łóżko MIL-3C232, szafa MIS-4C232, komoda MIK-3C232

System modułowy składa się z 8 elementów / Module system consists of 8 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furnitureMISTRAL

sypialnia Kolor korpusu: Sanremo rustykalny
Body colour: Rustic Sanremo

Dostępna kolorystyka frontów
Available colours of the fronts

900 – biały połysk
white gloss

165 – czarny połysk
black gloss

187 – cappuccino
połysk/gloss

173 – krem połysk
cream gloss

232 – dąb czarny
black oak
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 szafa MIS-4C
213,2/210/54,2

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
    – element głęboki / deep component    – oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option

(patrz str. 46 / see p. 46)

MISTRAL sypialnia – elementy systemu / components of the system

MISTRAL sypialnia   Szafa MIS-4C173, łóżko MIL-2C173, szafka nocna MIN-1C173

 szafa MIS-3C
142,3/210/54,2

szuflada szafy MISS-5C
103,2/36,2/41,4

łóżko MIL-1C
96,8/90,9/212,4

łóżko MIL-2C
146,8/90,9/212,4

łóżko MIL-3C
166,8/90,9/212,4

NEO-7 NEO-7 NEO-7

szuflada MILS-1C
115/19,6/68,6

szafka nocna MIN-1C
45,4/59,9/45,5

prawa/lewa

Sposób zamawiania mebla MISTRAL sypialnia z frontem (przykładowe zamówienie)
How to order MISTRAL bedroom furniture, inclusive of the front (example of an order)

M I S - 3 C 1 7 3

szafa / wardrobe MIS-3C kolor frontów / colour of the fronts: 173
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System modułowy składa się z 19 elementów / Module system consists of 19 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

MISTRAL   Komoda MIK-1C232, witryna MIW-3C232, szafka RTV MITV-1C232, witryna MIW-1C232, półka MIP-1C232, ława MIST-3C

MISTRAL   Szafka RTV MITV-1C900, półka MIP-1C900, regał MIR-1C+MID-1LC900, regał MIR-1C, regał MIR-1C+MID-1PC900, 
                     witryna MIW-2LC900, komoda MIK-1C900, ława MIST-3C

Kolor korpusu: Sanremo rustykalny
Body colour: Rustic Sanremo

Dostępna kolorystyka frontów
Available colours of the fronts

MISTRAL jest systemem o nowoczesnym wzor-
nictwie, który z pewnością przypadanie do gustu 
osobom ceniącym swobodę wyboru. Cechą wy-
różniającą kolekcję jest możliwość samodzielne-
go skomponowania ostatecznego wyglądu me-
bla. Poprzez odpowiedni dobór koloru frontów  
MDF z „palety Mistral” do korpusu mebli w deko-
rze Sanremo Rustic możemy dowolnie kreować 
charakter urządzanego wnętrza.

MISTRAL is a system of modern design that will 
certainly be liked by persons appreciating free-
dom of choice. A distinctive feature of this collec-
tion is the possibility of deciding the final looks 
of a piece of furniture on your own. By appro-
priate selection of a MDF furniture front colour 
from the “Mistral palette” to the furniture body 
in Sanremo Rustic decor you can arrange the in-
terior any way you like.

MISTRAL

900 – biały połysk
white gloss

165 – czarny połysk
black gloss

187 – cappuccino
połysk/gloss

173 – krem połysk
cream gloss

232 – dąb czarny
black oak
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MISTRAL – elementy systemu / components of the system

MISTRAL   Witryna MIW-1C900, szafka RTV MITV-1C900, półka MIP-2C900 (2 szt.), biurko MIB-1C900, półka MIP-3C (3 szt.)

witryna MIW-2LC
53,5/195/44,2

półka MIP-1C
80/25/25,9

regał MIR-1C
+ front MID-1LC           + front MID-1PC

53,5/195/44,2

 szafa MIS-2C
89/195/54,2

komoda MIK-1C
160/86,7/44,2

ława MIST-3C
110/55/60

witryna MIW-1C
89/195/44,2

witryna MIW-3C
89/145/44,2

szafka RTV MITV-1C
160/55/44,2

półka MIP-2C
106,7/39,2/26,9

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie diodowe w standardzie / LED lighting in standard    – oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option

(patrz str. 46 / see p. 46)

biurko MIB-1C
120/74,9/60

witryna MIW-2PC
53,5/195/44,2

regał MIR-1C
53,5/195/44,2

komoda MIK-2C
106,7/86,7/44,2

półka MIP-3C
40/40/23

regał MIR-1C
+ front MID-2LC           + front MID-2PC

53,5/195/44,2

Sposób zamawiania mebla MISTRAL z frontem (przykładowe zamówienie)
How to order MISTRAL furniture, inclusive of the front (example of an order)

M I W - 1 C 1 7 3

witryna / cupboard MIW-1C kolor frontów / colour of the fronts: 173
 

NEO-2 NEO-2 NEO-2

NEO-2

szafka RTV MITV-2C
120/55/44,2
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MAESTRO to meble stworzone dla miłośni-
ków wyzwań. Wyszukany design jest idealny do 
jasnych pomieszczeń.  Ciekawie zaprojektowa-
ne fronty połączone z oryginalnymi uchwyta-
mi z litego drewna nadają meblom wyjątkowy 
charakter. Oświetlenie pozwala na dodatkowe 
wydobycie urody zastosowanych elementów 
wykończeniowych, a ilość brył pozwala zaaran-
żować każde wnętrze w domu.

MAESTRO is furniture created for these who 
love challenges. Sophisticated design is ideal 
for bright premises.  Interesting design of the 
fronts in connection with original handles made 
of solid wood make the furniture exceptional. 
Lighting allows to bring additionally the beauty 
of the applied finishing elements to the surface, 
and the number of segments makes it possible 
to arrange each interior at your home.

System modułowy składa się z 17 elementów / Module system consists of 17 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture
Projekt / Design: Tomasz Łaganowski Artefact

MAESTRO   Witryna MEW-3, półka MEP-2, szafka RTV METV-2, witryna MEW-1, ława MEST-2

MAESTRO   Witryna MEW-1 (3 szt.), półka MEP-2, komoda MEK-1, stół MEST-1, krzesło MESK-1 (3 szt.)

Kolory: sherwood mocca (korpus, fronty), cynamonowa akacja (fronty)
Colours: sherwood mocca (body, fronts), cinnamon acacia (fronts)

MAESTRO
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 komoda MEK-1
150,1/80,9/45,3

witryna MEW-1
50,1/201,5/39,9

prawa/lewa

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
    – element głęboki / deep component    – oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option    – element narożny / corner component    – stoły i krzesła / tables and chairs

(patrz str. 46 / see p. 46)

MAESTRO – elementy systemu / components of the system

witryna MEW-2
50,1/159,5/39,9

prawa/lewa

witryna MEW-3
100,1/159,5/39,9

szafa MES-1
50,1/201,5/39,9

prawa/lewa

 szafa MES-2
100,1/201,5/54,9

regał MER-1
50,1/201,5/39,9

 szafka MEK-2
100,1/80,9/45,3

 szafka MEK-3
100,1/80,9/45,3

biurko MEB-1
125/76/60

 szafka RTV METV-1
100,1/48,9/45,3

 szafka RTV METV-2
150,1/48,9/45,3

ława MEST-2
120/48,3/60

stół MEST-1
140/75,9/80

półka MEP-1
100,1/35,3/27,2

półka MEP-2
150,1/35,3/27,2

krzesło MESK-1
48/100/46

MAESTRO   Regał MER-1, półka MEP-1 (4 szt.), szafka RTV METV-1 (2 szt.), regał MER-1, biurko MEB-1

NEO-3

NEO-3 NEO-3
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Kolor korpusu: jesion komi  / Body colour: ash komi 
Kolor frontu: dowolny z palety kolorów Restol
Front colour: any colour from the Restol palette of colours

SYSTEM RESTOL day/night w ponad 100 wersjach kolorystycznych
SYSTEM RESTOL day/night in more than a hundred (100) colour versions

Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

day

Czy marzyło Ci się, żeby fabryka wyprodukowała meble w różnych kolorach 

specjalnie dla Ciebie? Teraz jest to możliwe na wyciągnięcie ręki. Wybierając 

ten system sprzedawca nie powie Ci, że producent oferuje meble tylko w jed-

nym kolorze, że trzeba na nie długo czekać i oferta nie jest na Twoją kieszeń. 

RESTOL day/night to kolekcja mebli, w której nie istnieje słowo kompromis, 

to system o nieograniczonych możliwościach i ewenement na skalę świato-

wą. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji frontów kuchennych, 

a zarazem pozycja jednego z liderów tego rynku, zaowocowały zaprojekto-

waniem mebla o dwóch kolorach korpusu, do którego można wybrać różne 

fronty z palety kolorów RESTOL. Meble świetnie nadają się do salonu, pokoju 

młodzieżowego, sypialni czy biura. Jeżeli masz połączony salon z aneksem ku-

chennym – to nasza oferta jest spełnieniem Twoich marzeń. Nie musisz na siłę 

dobierać koloru mebli kuchennych do mebli salonie. Teraz wystarczy, że dopa-

sujesz kolor twojej kuchni do palety kolorów RESTOL i kupisz meble do salonu 

z kolekcji RESTOL day/night w wymarzonym kolorze.

Have you ever dreamt that the plant would manufacture furniture in various 
colours specially for you? Now, it is within your reach. If you choose this system, 
you will never hear from a shop assistant that the manufacturer offers furnitu-
re in one colour only, that you will have to wait for it long, or that the offer is 
unaffordable for you. RESTOL day/night is the collection of furniture that does 
not know the word “compromise”. This is the system of endless possibilities and 
a worldwide sensation. Our long-term experience in producing kitchen fronts, 
and proposal of one of the market leaders, led to designing furniture in two 
colours of the body and diverse fronts that may be selected from the RESTOL 
palette of colours. The furniture is ideal for a sitting room, a room for the youth, 
a bedroom or an office. If your sitting room is connected with the kitchen anne-
xe, our offer will make your dreams come true. You do not have to put a lot of 
effort to find kitchen furniture whose colour would go well with the furniture in 
the sitting room. Now, all you have to do is to match the colour of your kitchen 
to the RESTOL palette of colours and buy furniture to your sitting room from the 
RESTOL day/night collection in your dream colour.

night

RESTOL day   Komoda REK-6D213 (2 szt), szafka RTV RETV-3D213, 
                          komoda REK-13BD213, ława REST-1D

RESTOL night   Regał RER-11N209 (3 szt.), półka REP-3N (3 szt.), ława REST-1N,
                              szafka RTV RETV-3N209, półka REP-18N209, witryna REW-5N209

Kolor korpusu: venge amari  / Body colour: venge amari 
Kolor frontu: dowolny z palety kolorów Restol
Front colour: any colour from the Restol palette of colours

RESTOL

22



Kolor frontu mebla wybierz z wzornika RESTOL.
Aktualna oferta kolorystyczna dostępna także na restol.com.pl

Select a colour of the furniture front from the RESTOL colour chart. 
The current colour offer is also available on restol.com.pl

RESTOL day    Łóżko REL-6D, biurko REB-1D, kontener REN-1D035, komoda REK-6D035,  szafa RES-5ND035, szafa RES-16D035, regał RER-1ND 

wzornik kolorów RESTOL / RESTOL colour chart

Przykłady doboru kolorystyki frontów / Examples of selected front colours

Łóżko REL-1D230, szafa RES-13D230 Łóżko REL-1D040, szafa RES-13D040 Łóżko REL-1D002, szafa RES-13D002
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RESTOL day   Szafa RES-13D002, szafka RTV RETV-3D031, komoda REK-13BD002, półka REP-3D (2 szt.), szafka REK-26D002, ława REST-1D

RESTOL day   Szafa RES-13D002, biurko REB-1D, kontener REN-1D204, łóżko REL-1D204, półka REP-3D (3 szt.), komoda REK-13BD002
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witryna REW-5D
40/190,6/38,5

prawa/lewa

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component     – element narożny / corner component
(patrz str. 46 / see p. 46)

RESTOL day – elementy systemu / components of the system

 szafa narożna RES-5ND
87/190,6/87
prawa/lewa

 szafa RES-12D
120/190,6/53,5

regał RER-11D
40/190,6/38,5

półka REP-18D
120/41,8/27,2

 szafa RES-13D
70/190,6/53,5

 szafa RES-16D
40/190,6/53,5

prawa/lewa

regał narożny RER-1ND
53,2/190,6/38,2

regał RER-7D
70/190,6/38,5

komoda REK-13BD
85/119,4/38,5

komoda REK-17D
120/96,5/38,5

prawa/lewa

szafka REK-26D
91,9/96,5/38,5

 komoda REK-6D
70/96,5/53,5

biurko REB-1D
120/75,5/60

 szafka RTV RETV-3D
120/43,3/53,5 

biurko REB-15D
100/75,8/60

 ława REST-1D
90/50/64

kontener REN-1D
40/58/40,2

łóżko REL-1D
206,6/58,5/98,2

łóżko REL-6D
214,2/193,7/107,8

półka REP-3D
42,2/42,2/23

RESTOL day   Łóżko REL-1D002, półka REP-3D (3 szt.), komoda REK-13BD002, szafa RES12D002

Sposób zamawiania mebla Restol day z frontem (przykładowe zamówienie)
How to order Restol day furniture, inclusive of the front (example of an order)

R E W - 5 D 0 0 2
witryna / display cabinet REW-5D 
kolor korpusu: jesion komi
body colour: ash komi kolor frontów / colour of the fronts: 002
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RESTOL night   Komoda REK-6N085, szafka RTV RETV-3N085, półka REP-3N (2 szt.), witryna REW-5N085 (2 szt.), ława REST-1N

RESTOL night   Regał RER-7N, regał RER-11N031 (2 szt.), regał RER-7N, biurko REB-1N (4 szt.), kontener REN-1N002 (4 szt.), szafka REK-26N031 (3 szt.)
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witryna REW-5N
40/190,6/38,5

prawa/lewa

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component     – element narożny / corner component
(patrz str. 46 / see p. 46)

RESTOL night – elementy systemu (dostępne tylko do wyczerpania zapasów magazynowych) / components of system (available only until stocks are exhausted)

 szafa narożna RES-5NN
87/190,6/87
prawa/lewa

 szafa RES-12N
120/190,6/53,5

regał RER-11N
40/190,6/38,5

półka REP-18N
120/41,8/27,2

 szafa RES-13N
70/190,6/53,5

 szafa RES-16N
40/190,6/53,5

prawa/lewa

regał narożny RER-1NN
53,2/190,6/38,2

regał RER-7N
70/190,6/38,5

komoda REK-13BN
85/119,4/38,5

komoda REK-17N
120/96,5/38,5

prawa/lewa

szafka REK-26N
91,9/96,5/38,5

 komoda REK-6N
70/96,5/53,5

biurko REB-1N
120/75,5/60

 szafka RTV RETV-3N
120/43,3/53,5 

biurko REB-15N
100/75,8/60

 ława REST-1N
90/50/64

kontener REN-1N
40/58/40,2

łóżko REL-1N
206,6/58,5/98,2

łóżko REL-6N
214,2/193,7/107,8

półka REP-3N
42,2/42,2/23

RESTOL night   Regał RER-1NN, regał RER-11N040, biurko REB-15N040, półka REP-18N040, szafa narożna RES-5NN040, szafka REN-1N040, łóżko REL-1N040, półka REP-3N (3 szt.)

Sposób zamawiania mebla Restol night z frontem (przykładowe zamówienie)
How to order Restol night furniture, inclusive of the front (example of an order)

R E S - 5 N N 0 4 0
szafa narożna /
corner wardrobe RES-5NN 
kolor korpusu / body colour:
venge amari kolor frontów / colour of the fronts: 040
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System modułowy składa się z 10 elementów / Module system consists of 10 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture
Projekt / Design: Maja Palczewska Studio

Kolekcja na wskroś nowoczesna, gustowna i ele-
gancka. Świetnie nadaje się do salonu. Domi-
nujący biały, lekko matowy kolor połączony ze 
szlachetnym kolorem dębu, to najnowszy trend 
wzornictwa światowego. Zastosowane oświe-
tlenie i delikatny metalowy uchwyt podkreśla 
wyjątkową formę tego mebla.

The collection is thoroughly modern, tasteful 
and elegant. The collection would look wonder-
ful in a sitting room. A dominant white, slightly 
matt colour, connected with a noble oak colour, 
is the newest trend in the worldwide design. 
The applied lighting and a delicate metal han-
dle emphasise an exceptional form of the fur-
niture.

WOODLINE   Półka WOP-1, szafka RTV WOTV-1, półka WOP-2 (2 szt.), komoda WOK-2, komoda WOK-3, stolik WOST-1

WOODLINE   Stolik WOST-1, szafa WOS-1, szafka RTV WOTV-1, półka WOP-2, komoda WOK-1

Kolory: biały (korpus), dąb burlington (front, elementy korpusu)
Colours: white (body), burlington oak (front, elements of the body)

WOODLINE
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witryna WOW-1
59/198,5/39,3

prawa/lewa

szafa WOS-1
59/198,5/39,3

prawa/lewa

komoda WOK-3
149/91,5/39,3

prawa/lewa

komoda WOK-2
94/148,5/39,3

 szafa WOS-2
104/198,5/59,3

komoda WOK-1
59/91,5/39,3
prawa/lewa

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component    – oświetlenie dostępne w opcji / internal lighting as an option
(patrz str. 46 / see p. 46)

WOODLINE – elementy systemu / components of the system

 szafka RTV WOTV-1
149/44,2/46 

półka WOP-2
92,8/28/25

stolik WOST-1
90/44,2/59,3

półka WOP-1
59/129,4/30
prawa/lewa

WOODLINE   Komoda WOK-3, witryna WOW-1 (3 szt.), stolik WOST-1

NEO-2

NEO-1

NEO-2
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LUNA to mistrzowskie połączenie elegancji z nowoczesnością. Wolnostojące komody, komódki, witryny i szafy w kolorze białym  przyciągają naszą uwagę. 
Nowoczesne i zarazem bardzo stylowe meble LUNA poddają się indywidualnemu podejściu do aranżacji, ukazując w pomieszczeniach cząstkę naszego 
stylu. W tej kolekcji znajdą Państwo meble do jadalni, salonu i sypialni.

LUNA is a perfect marriage of elegance and modernity. Free-standing small and big white chests of drawers, display cabinets and wardrobes draw our 
attention. Modern and, at the same time, very stylish LUNA furniture can be arranged individually, showing a part of our style in the premises. In this 
collection, you can find furniture to your dining room, sitting room and a bedroom.

System modułowy składa się z 19 elementów / Module system consists of 19 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

LUNA   Szafka nocna LN-2 (2 szt.), łożko LL-2, komoda LK-1, lustro LU-1, szafa LS-4

LUNA   Biurko LB-1, komoda LK-3, półka LP-3, szafa LS-2, łóżko LL-1LUNA   Szafa LS-1, szafka RTV LTV-1, półka LP-1, komoda LK-4, witryna LW-1 (2 szt.), ława LST-1

Kolor: alaska biała (korpus, fronty)
Colour: white Alaska (body and fronts)

LUNA
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witryna LW-1
55/202,8/46,2

lewa/prawa

komoda LK-1
140/85,6/46,2

 szafa LS-1
55/202,8/56,8

lewa/prawa

 szafa LS-4
195,6/202,8/56,8

komoda LK-2
140/85,6/46,2

 szafa LS-2
95,6/202,8/56,8

komoda LK-3
98,6/85,6/46,2

szafka nocna LN-2
55,4/46,1/46,2

lustro LU-1
125,1/80/2,5

łóżko LL-2
169,2/89,2/206,8

komoda LK-4
98,6/132,3/46,2

LUNA   Biurko LB-1, szafa LS-1, półka LP-1 (3 szt.), łóżko LL-1, półka LP-3 (4 szt.), komoda LK-3

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component    – oświetlenie w standardzie (tradycyjne) / traditional lighting in standard
(patrz str. 46 / see p. 46)

LUNA – elementy systemu / components of the system

biurko LB-1
120/75,6/60

szafka RTV LTV-1
139,8/60/46,8 

łóżko LL-3
149,2/89,2/206,8

łóżko LL-1
99,2/89,2/206,8

półka LP-1
101,6/25/25,6

półka LP-3
40/40/23

ława LST-1
80/50/80

szafka LS-3
55/202,8/46,2

31



System modułowy składa się z 15 elementów / Module system consists of 15 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture
Projekt / Design: Tomasz Łaganowski Artefact

STILO SAN   Szafa SR-1S + drzwi witryny SDW-1LS, regał SR-1S, szafa SR-1S + drzwi witryny SDW-1PS, witryna SW-2S, komoda SK-3S, szafa SR-1S + drzwi front SDD-1S, ława SST-1S

Kolekcja STILO SAN doskonale wpisuje się w ak-
tualne trendy projektowania nowoczesnych me-
bli. Prosta, elegancka i masywna forma mebli 
w kolorze San Remo podkreślona jest przez sub-
telne detale w kolorze czarnym. Kolekcja wspa-
niale nadaje się do salonu, pokoju dziennego 
czy młodzieżowego.

STILO SAN collection suits perfectly to the 
present design trends in modern furniture.  
A simple, elegant and massive form of the fur-
niture in San Remo colour is emphasised with 
delicate, black colour details. The collection 
would look wonderful in a sitting room, living 
room or the one for the youth.

STILO SAN   Szafa SR-1S + drzwi witryny SDW-1LS, regał SR-1S (3 szt.), szafa SR-1S + drzwi witryny SDW-1PS, biurko SB-1S

Kolor: San Remo
Colour: San Remo

STILO SAN
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STILO SAN – elementy systemu / components of the system

STILO SAN   Półka SP-3S (3 szt.), komoda z barkiem SK-1BS, ława SST-1S, szafa SR-1S + drzwi witryny SDW-1LS, półka SP-2S, szafka RTV STV-2S, szafa SU-1S

witryna SR-1S + front SDW-1PS
54/201,5/44,5

witryna SR-1S + front SDW-1LS
54/201,5/44,5

szafa SR-1S + front SDD-1S
54/201,5/44,5

 szafa SU-1S
100/201,5/55,5

komoda z barkiem SK-1BS
150/140,9/44,5

komoda SK-3S
150/93,7/44,5

witryna SW-1S
100/201,5/44,5

witryna SW-2S
100/140,9/44,5

regał SR-1S
54/201,5/44,5

szafka RTV STV-2S
120/49,1/44,5

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component    – oświetlenie dostępne w opcji / internal lighting as an option
(patrz str. 46 / see p. 46)

półka SP-2S
120/46,3/27,2

ława SST-1S
80/49,9/80

półka SP-3S
100/32/25,6

biurko SB-1S
120/76/60

komoda SK-4S
65/93,7/44,5

NEO-1
NEO-2

NEO-1 NEO-1

NEO-2

NEO-1
NEO-2

33



System modułowy składa się z 15 elementów / Module system consists of 15 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture
Projekt / Design: Tomasz Łaganowski Artefact

Kolor: sonoma czekoladowa
Colour: chocolate sonoma

STILO GOLD   Komoda z barkiem SK-1BG, witryna SR-1G + front SDW-1PG, szafka RTV STV-2G, półka SP-3G, witryna SW-2G

Kolekcja STILO GOLD to eleganckie meble 
w modnym wzornictwie. Ich nowoczesna, mi-
nimalistyczna i nieco surowa forma została zła-
godzona poprzez zastosowanie oświetlenia dio-
dowego oraz subtelnych detali, kontrastujących 
kolorystycznie z bryłą mebla. Kolekcję cechuje 
solidna i stabilna konstrukcja oraz wykorzystanie 
materiałów o podwyższonej odporności mecha-
nicznej. Wszystkie te cechy sprawiają, że meble 
są bardzo uniwersalne i nadają się do salonu, 
pokoju dziennego czy młodzieżowego.

STILO GOLD collection stands for elegant furni-
ture of fashionable design. Its modern, minimal-
istic and a bit austere form was tempered with 
diode lighting and subtle details in colours con-
trasting with the furniture body. The collection is 
characterised with a solid and stabile construc-
tion and the use of materials of increased me-
chanical resistance. All these make the furniture 
very universal and suitable to a sitting room, liv-
ing room or the one for the youth.

STILO GOLD   Witryna SR-1G + front SDW-1PG, szafka RTV STV-2G, półka SP-3G, komoda SK-4G

STILO GOLD
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STILO GOLD – elementy systemu / components of the system

STILO GOLD   Ława SST-1G, witryna SW-1G, witryna SW-2G, półka SP-3G, szafka RTV STV-2G, półka SP-2G, witryna SR-1G + front SDW-1PG

witryna SR-1G + front SDW-1LG
54/201,5/44,5

witryna SR-1G + front SDW-1PG
54/201,5/44,5

szafa SR-1G + front SDD-1G
54/201,5/44,5

 szafa SU-1G
100/201,5/55,5

komoda z barkiem SK-1BG
150/140,9/44,5

komoda SK-3G
150/93,7/44,5

witryna SW-1G
100/201,5/44,5

witryna SW-2G
100/140,9/44,5

regał SR-1G
54/201,5/44,5

szafka RTV STV-2G
120/49,1/44,5

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component    – oświetlenie dostępne w opcji / internal lighting as an option
(patrz str. 46 / see p. 46)

półka SP-2G
120/46,3/27,2

ława SST-1G
80/49,9/80

półka SP-3G
100/32/25,6

biurko SB-1G
120/76/60

komoda SK-4G
65/93,7/44,5

NEO-1
NEO-2

NEO-1 NEO-1

NEO-2

NEO-1
NEO-2
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Połączenie klasyki z prostą i niepowtarzalną formą frontu ramkowego – to właśnie wyróżnia kolekcję mebli WENECJA, przeznaczonych do 
dużych i reprezentacyjnych pomieszczeń. Ponadczasowość formy i koloru naturalnego dębu oraz zastosowanie ekonomicznego oświetlenia 
diodowego – specjalnie zaprojektowanego dla tej kolekcji – sprawia, że meble te zadowolą na wiele lat najbardziej wymagających Klientów.

Classic qualities are combined with simple yet unique form of frame front panels - this is the distinguishing feature of WENECJA furniture 
collection which is designed for large and elegant rooms. Thanks to the timeless quality of the texture and colour of natural oak as well as 
the application of energy efficient diode lighting especially designed for this collection, even the most demanding Customers will be satisfied 
with this furniture for many years.

System modułowy składa się z 32 elementów / Module system consists of 32 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

WENECJA   Witryna WENW-2 (2 szt.) + drzwi witryny WENDW-1L i WENDW-1P,
                      półka WENP-1 (3 szt.), komoda WENK-9, krzesło WENSK-1 (4 szt.), stół WENST-2

WENECJA   Witryna WENW-3, szafka RTV WENTV-2, półka WENP-3 (2 szt.), 
                       komoda WENK-10, szafa WENS-3, ława WENST-1

WENECJA   Komoda WENK-6, witryna WENW-3, szafka RTV WENTV-2, półka WENP-1 (2 szt.), witryna WENW-2 + drzwi witryny WENDW-1P, krzesło WENSK-1 (4 szt.), stół WENST-2

Kolor: dąb amerykański
Colour: American oak

WENECJA
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komoda WENK-1B
200,1/133,5/46,8

komoda WENK-2
108/133,5/46,8

komoda WENK-3B
154,1/133,5/46,8

komoda WENK-4
62/133,5/46,8

komoda WENK-5
108/133,5/46,8

komoda WENK-6
200,1/86,5/46,8

komoda WENK-7
154,1/86,5/46,8

prawa/lewa

komoda WENK-8
108/86,5/46,8

komoda WENK-9
200,1/86,5/46,8

witryna WENW-1
108/204/46,8

witryna WENW-3
108/204/46,8

szafa WENS-1 + front WEND-1P
62/204/46,8

 szafa WENS-2
108/204/57,8

regał WENR-1
85,6/204/46,8

 regał WENR-2
154,1/86,5/51,4

szafka RTV WENTV-2
108/63/46,8

szafka RTV WENTV-3
128/63/46,8

witryna WENW-2 + front WENDW-1P
62/204/46,8

półka WENP-1
40,8/40,8/23

półka WENP-2
100/3,2/23

półka WENP-3
77/3,2/23

komoda WENK-10
108/133,5/46,8

lustro WENLU-1
120,5/75,1/6

krzesło WENSK-1
46/96/51

stół WENST-2
150+50/76/83

ława WENST-1
90/50/90

 szafa WENS-3
108/204/57,8

szafa WENS-1 + front WEND-1L
62/204/46,8

witryna WENW-2 + front WENDW-1L
62/204/46,8

biurko WENB-1
125/75,9/61

 witryna narożna WENW-4N
75,2/204/75,2

 szafa narożna WENS-4N
94,4/204/96,1

WENECJA – elementy systemu / components of the system

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component     – element narożny / corner component
 – stoły i krzesła / tables and chairs    – oświetlenie dostępne w opcji / internal lighting as an option

(patrz str. 46 / see p. 46)

* - mebel dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych / furniture available only until stocks are exhausted

WENO-2 WENO-3 WENO-2

WENO-2 WENO-2

WENO-4 WENO-2 WENO-4 WENO-2
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MDF   Szafa MS-3, szafka RTV RTV-11 (2 szt.), półka PW-24 (2 szt.), witryna MS-5 

Nieograniczone możliwości zestawień, funkcjonalność, wysokie walory użytkowe, uniwersalny kolor olchy i aż 88 brył – to wszystko sprawia, że system 
mebli MDF doskonale sprawdza się w biurach i wnętrzach mieszkalnych: sypialni, jadalni, przedpokoju, pokoju gościnnym i młodzieżowym. Zastosowanie 
frontów MDF pokrytych wysokogatunkową folią PVC gwarantuje niezwykłą trwałość mebli z tej kolekcji.

Unlimited arrangement possibilities, diverse functional options,  universal colour of alder and as many as 88 furniture bodies – all that makes the MDF 
system particularly suitable for offices and residential interiors: bedroom, dining room, hall, guest room and teenager’s room. The applied MDF front 
panels coated with high quality PVC film guarantee unusual durability of the furniture in this collection.

System modułowy składa się z 79 elementów / Module system consists of 79 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

MDF   Witryna MS-14, komoda MK-17, witryna MS-15, półka PW-24 (3 szt.), ława MST-6 MDF   Półka PW-24 (3 szt.), witryna MS-5, szafka RTV RTV-11, komoda MK-3, 
                półka PW-19, witryna MS-5

Kolor: olcha
Colour: alder

MDF
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MDF   Szafa głęboka MS-3, półka PW-20 (4 szt.), biurko MB-10, regał MR-11, komoda płytka MK-3, szafka z barkiem MR-3B, łóżko ML-3 

MDF   Kontener MN-1, łóżko ML-3, półka PW-15, regał MR-1, komoda MK-11, półka PW-24 (2 szt.), biurko MB-9, szafka wisząca PW-17, szafa MS-3
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komoda MK-8
40/82,7/37,2

regał narożny MW-7
63,9/202,7/64,2

prawy/lewy

 szafa MS-2
80/202,7/55,2

 szafa MS-3
80/202,7/55,2

 szafa MS-6
60/202,7/55,2

 szafa MS-13
80/202,7/55,2

 szafa narożna MW-3
90/202,7/90,3 prawa/lewa

szafa narożna MW-4
85,7/202,7/86

 szafa MS-12
120/202,7/55,2

szafa MS-1
80/202,7/37,2

witryna MS-5
40/202,7/37,2

prawa/lewa

 szafa MS-16
40/202,7/55,2

prawa/lewa

szafa MS-4
40/202,7/37,2

prawa/lewa

witryna MS-7
70/202,7/37,2

regał MR-7
80/202,7/37,2

regał MR-6
40/202,7/37,2

regał MR-11
60/202,7/37,2witryna MS-14

70/202,7/37,2
witryna MS-15
40/202,7/37,2

prawa/lewa

komoda MK-20
160/82,7/37,2

regał RN-3
36,8/202,7/36,8

prawy/lewy

komoda z barkiem MK-21B
120/122,7/37,2

 komoda MK-11
80/122,7/55,2

komoda z barkiem MK-13B
120/122,7/37,2

 komoda MK-17
120/82,7/55,2 prawa/lewa

komoda MK-16
120/82,7/37,2

komoda MK-12
80/82,7/37,2

komoda MK-3
80/82,7/37,2

szafka MK-2D
80/82,7/37,2

 szafka MK-6
80/82,7/55,2

 komoda MK-10
80/82,7/55,2

 regał RN-4
36,8/202,7/54,8

prawy/lewy

 szafa MS-17
160/202,7/55,2

regał MR-13
80/202,7/37,2

regał MR-14
40/202,7/37,2

prawy/lewy

regał MR-15
80/202,7/37,2

szafka MK-27
80/82,7/37,2

MDF – elementy systemu / components of the system
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nadstawka MG-4
80/45/37,2 do MR-7, MS-1

nadstawka MG-5
40/45/37,2

do MR-6, MS-4, 5 i 15
prawa/lewa

nadstawka MG-6
85,7/45/86 do MW-4

 nadstawka MG-7
120/45/55,2 do MS-12

wieszak W-2
90/138,5/29,3

półka PW-5
80/10/25,2

półka PW-6
120/10/25,2

półka PW-10
40/17/21,6

półka PW-11
80/17/21,6

półka PW-12
120/17/21,6

szafka wisząca PW-17
120/42,4/36,9

szafka wisząca PW-18
120/40/26,9

półka PW-19
160/40/26,9

biurko MBN-11
85/75,5/85

biurko MB-9
120/75,5/70

biurko MB-12
120/75,5/70

biurko MB-14
160/75,5/70

 szafka RTV RTV-2
80/58,7/53

łącznik ME-4
70/2,8/70

 nadstawka MG-1
80/45/55,2 do MS-2, 3 i 13

 nadstawka MG-3
90/45/90,3 do MW-3 

prawa/lewa

półka PW-20
80/2,8/23

półka PW-21
120/2,8/23

stół MST-3
136+40/76/79

krzesło MSK-2
47/98/47

łóżko ML-3
207,6/58/97,1

stół MST-2
90+90/75/90

 nadstawka MG-10
40/45/55,2 do MS-16

prawa/lewa

MDFPAKOWNY – system umożliwia montaż nadstawek nad wybranymi elementami / You may assemble top sections over the selected elements of the system

MR-7

MG-4 MG-5

MS-15 MS-3

MG-1

MS-1

MG-4

 MS-12

MG-7

 MS-16

MG-10

MW-4

MG-6

 MW-3

MG-3

 MW-7

MG-11

biurko MB-15
100/75,5/70

biurko MB-16
150/75,5/70

nadstawka MG-11
63,9/45/64,2 do MW-7 

prawa/lewa

lustro LM-2
49,6/109,6/2,6

regał MR-1
80/122,7/37,2

szafka MR-2D
80/122,7/37,2

szafka MR-3B
80/122,7/37,2

szafka MR-5D
40/122,7/37,2

prawa/lewa

regał RTV RTV-11
105/63,4/37,2

stół MST-6
90/50/64

półka PW-24
40/40/23

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth    – element głęboki / deep component     – element narożny / corner component
 – oświetlenie w standardzie (tradycyjne) / traditional lighting in standard    – stoły i krzesła / tables and chairs

    (patrz str. 46 / see p. 46)

* - mebel dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych / furniture available only until stocks are exhausted

kontener MN-1
40/53,6/46,2

kontener MN-2
40/53,6/46,2
prawy/lewy

 komoda MK-23
80/24,6/55,2
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VERO    Komoda z witryną VW-3, krzesło VSK-1 (4 szt.), stół VST-1, lustro VLU-1, komoda VK-4

Klasyczny i elegancki system dla wymagających 
– niedrogi w stosunku do mebli drewnianych, 
a zarazem pojemny i funkcjonalny. Nadaje się 
zwłaszcza do salonu, jadalni, sypialni i przed-
pokoju. Zastosowanie koloru orzech korsico 
w połączeniu z niepowtarzalnymi witrażami 
oraz ciekawym oświetleniem nadaje tej kolekcji 
wyjątkowy charakter.

Classic and elegant system for the demanding 
– affordable in comparison with wooden furni-
ture and at the same time capacious and prac-
tical. It is particularly suitable for living room, 
dining room, bedroom and hall. The corsica nut 
colour combined with the uniquely ornament-
ed display cabinets and interesting lighting are 
unique features of this collection.

System modułowy składa się z 30 elementów / Module system consists of 30 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

VERO   Witryna VW-5, witryna VWN-2, ława VST-2, komoda z witryną VK-10B

Kolor: orzech korsico
Colour: korsico wallnut

VERO
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witryna VW-1
60,2/209,2/46,4

prawa/lewa

witryna narożna VWN-1
55,3/209,2/55,3

prawa/lewa

witryna VW-2
90,2/209,2/46,4

komoda z witryną VW-3
130,2/209,2/46,4

komoda z witryną VW-4
170,2/209,2/46,4

witryna narożna VWN-2
81,8/209,2/81,8

biurko VB-1
144/75,4/70

krzesło VSK-2
42/98/46

ława VST-2
123/51/60

stół VST-1
151+50/76/83

lustro VLU-1
135,2/87,2/11,1

szafka z barkiem VK-5B
83/129,4/46,4

szafka RTV VTV-2
83/70/46,4

szafka RTV narożna VTV-3
81,8/81,2/81,8

komoda z witryną VK-6B
133/129,4/46,4

komoda VK-1
83/81,2/46,4

komoda VK-2
83/81/46,4

komoda VK-3
163/81/46,4

 komoda VK-7
83/129,4/59,4

komoda VK-4
123/81/46,4

szafa VS-1
60,2/209,2/46,4

prawa/lewa

 szafa VS-2
90,2/209,2/62,7

 szafa VS-3
170,2/209,2/62,7

szafa narożna VSN-1
94,5/209,2/94,5

półka VP-7
80/11/23

półka VP-8
120/11/23

witryna VW-5
90,2/209,2/46,4

komoda z witryną VK-10B
93/129,4/46,4

komoda VK-11B
53/129,4/46,4

komoda VK-9
53/81,2/46,4

VERO – elementy systemu (dostępne tylko do wyczerpania zapasów magazynowych) / components of system (available only until stocks are exhausted)

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth        – element narożny / corner component    – element głęboki / deep component
 – stoły i krzesła / tables and chairs    – oświetlenie halogenowe w standardzie / halogen lighting in standard

(patrz str. 46 / see p. 46)
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DIANA Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

DIANA   Szafa DIS-1

Szafa DIANA jest idealnym rozwiązaniem dla 
poszukujących ekonomicznego rozwiązania na 
DOMOWĄ GARDEROBĘ. Modny kolor korpusu 
w połączeniu z możliwością wyboru wersji ko-
lorystycznej frontu sprawiają, że szafa ta ide-
alnie dopełni wystrój każdego wnętrza. Dzięki 
zastosowaniu metalowych prowadnic i uchwy-
tów podwyższających trwałość i estetykę mebla 
DIANA rozwiąże Wasze problemy na wiele lat.

DIANA wardrobe is an ideal solution for those 
who are looking for economical solution of  
a home dressing room. A fashionable colour of 
the furniture body in connection with the pos-
sibility to select a colour version of the front 
make this wardrobe an ideal addition to each 
interior. Thanks to having applied metal guides 
and handles increasing durability and aesthet-
ics of the furniture, DIANA will solve your prob-
lems for many years.

DIANA   Szafa DIS-1

szafa przesuwna Kolory: biały + dąb sonoma
Colours: white + sonoma oak
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Meblowanie na ekranie / Furnishing on the screen
Dla naszych Klientów przygotowaliśmy specjalny program umożliwiający aranżowanie przestrzeni wyrobami firmy Restol. Program jest prosty i intuicyjny w obsłudze, 
zawiera wiele przydatnych funkcji i rozwiązań. Program dostępny jest na stronie internetowej http://restol.com.pl/www/meblowanie.php 

We prepared for our clients a special program that makes it possible to arrange space with Restol products. The program is simple and intuitive in use. It has a lot of 
useful functions and solutions. The program is available on our web site http://restol.com.pl/www/meblowanie.php.

szafa DIS-1
170/210/62,7

półki DIP-2 (2 szt.)/półki DIP-4 (4 szt.)
82,8/1,5/39

Każdą szafę DIANA można zmontować w dwóch wersjach kolorystycznych:
front z białą wkładką lub jednolity w kolorze dąb sonoma

Each DIANA wardrobe may be assembled in two colour versions:
front with a white insert or a homogenous one of sonoma oak colour

W ofercie uzupełniającej zestawy półek

Sets of shelves in a supplementary offer
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Element narożny - typ I (wymiary w mm)
Corner component - type I (dimensions in mm)

Mebel / Piece of furniture A B C D E

MDF MBN-11 368 850 850 368 674

MDF MG-11 369 639 639 369 382

MDF MG-3 549 900 900 549 503

MDF MG-6 365 857 857 365 696

MDF MW-3 549 900 900 549 503

MDF MW-4 365 857 857 365 696

MDF MW-5 369 639 639 369 382

MDF MW-7 369 639 639 369 382

Vero VSN-1 411 909 909 411 704

Wenecja WENS-4N 390 944 961 373 807

RESTOL day/night RES-5N  533 883 883 533 495

RESTOL day/night RER-1N  120 382 532 120 488

TEEN TES-3  603 1022 1022 603 592

Element narożny - typ III (wymiary w mm)
Corner component - type III (dimensions in mm)

Mebel / Piece of furniture B C F

MDF RN-3 368 368 520

MDF RN-4 368 548 660

typ I

A

C

B

E

D

Element narożny - typ II (wymiary w mm)
Corner component - type II (dimensions in mm)

Mebel / Piece of furniture A B C D E F

Vero VTV-3 253 818 171 818 253 799

Vero VWN-1 253 535 171 535 253 399

Vero VWN-2 253 818 171 818 253 799

Wenecja WENW-4N 389 752 512 752 389 513

typ II

A

C

B

F

D

E

typ III

B

F

C

Oświetlenie / Lighting
 Oświetlenie wewnętrzne w standardowym wyposażeniu

           The component features internal lighting in its standard fittings

 Oświetlenie wewnętrzne jako opcja / Internal lighting as an option:

NEO-1: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator + punkt świetlny 3-diodowy (klips)
        LED lighting of glass shelves; a set consisting of a transformer + a 3-diode light point (a clip)

NEO-2: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator + 2 punkty świetlne 3-diodowe (klips)
        Oświetlenie to w wersji NEO-2N ma kolor niebieski
        LED lighting of glass shelves; a set consisting of a transformer + two 3-diode light points (a clip)
        In NEO-2N version, the lighting is blue

NEO-3: diodowe podpółkowe, w zestawie transformator + punkt świetlny 16-diodowy
        under shelf LED lighting; a set consisting of a transformer + a 16-diode light point

NEO-4: diodowe podpółkowe, w zestawie transformator + 2 punkty świetlne 16-diodowe
        under shelf LED lighting; a set consisting of a transformer + two 16-diode light points

NEO-7: diodowe wezgłowia łóżka, w zestawie transformator + 2 punkty świetlne
        bed headboard LED lighting, a set consisting of a transformer + two diode points

WENO-2: diodowe zapółkowe, w zestawie transformator + 2 punkty świetlne 3-diodowe
        behind shelf LED lighting; a set consisting of a transformer + two 3-diode light points

WENO-3: diodowe zapółkowe, w zestawie transformator + 3 punkty świetlne 3-diodowe
        behind shelf LED lighting; a set consisting of a transformer + three 3-diode light points

WENO-4: diodowe zapółkowe, w zestawie transformator + 4 punkty świetlne 3-diodowe
        behind shelf LED lighting; a set consisting of a transformer + four 3-diode light points

Meble głębokie / Deep elements
– symbol oznaczający bryłę głęboką / Symbol standing for a deep element

Wymiary / Sizes
Wymiary zewnętrzne podane w centymetrach w kolejności: szerokość/wysokość/głębokość
All sizes listed herein are outer sizes – width/height/depth

Kierunek otwierania drzwi / Door opening direction
W niektórych elementach istnieje możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony, 
informacja znajduje się w opisie poszczególnych elementów / Some components include
the option for door fixing on the right/left side, relevant information in the description of 
specific components

 – stoły oraz krzesła są wykonane z naturalnego drewna lub  naturalnej okleiny, 
a kolorystycznie wybarwione w sposób możliwie najbardziej zbliżony do koloru danego 
sytemu meblowego. Stanowią uzupełnienie naszej oferty handlowej i są produkowane
przez naszych kooperantów / Tables and chairs are made of natural wood or natural veneer
and are dyed to match the colour of a given furniture system as well as possible. They are 
a supplement to our offer and are manufactured by our business partners.

5 lat GWARANCJI. Na wszystkie FRONTY wykonane z płyty mdf i oklejone 
folią PVC z palety RESTOL udzielamy 5 lat GWARANCJI. Szczegółowe warun-
ki gwarancji dostępne są na stronie internetowej www.restol.com.pl
5 year WARRANTY. We give a 5 year warranty for all FRONTS made of mdf 
board and covered with the PVC foil from the RESTOL palette. Precise terms 
and conditions of warranty are available on www.restol.com.pl

Ekspresowa wysyłka. Gwarancja dostawy w 3 dni – opcja niestandardowa, 
umożliwiająca dostawę mebli do salonu, w którym dokonują Państwo zaku-
pów w ciągu 3 dni roboczych. O szczegóły zapytaj sprzedawcę
Express dispatch. Delivery in 3 days guaranteed – a non-standard option 
that guarantees that the furniture will be delivered to you within 3 business 
days. For details, ask a shop assistant.

Oznaczenia i symbole zastosowane w katalogu
Markings and symbols used in the catalogue

najważniejsze zagadnienia ułatwiające prawidłowy montaż mebli / the essential issues related to facilitating proper assembly of the furniture

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy film instruktażowy, prezentujący / We have posted an instruction film on our website showing

Możliwość zamówienia frontu w dowolnym kolorze z palety Restol
Fronts of any colour from the Restol palette may be ordered

Meble narożne / Corner elements
 Symbol oznaczający bryłę narożną, poniżej wymiar jej poziomego rzutu

 Symbol signifying a corner furniture design, below the dimension 
 of its horizontal section

Port USB / USB charger
 CHA-1 – ładowarka 2 x USB 5V / 2 x USB charger 5V
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BORA  

Witryna BOR-1WW, szafka RTV BOTV-1 (2 szt.),
półka BOP-1, witryna BOK-1DW, ława BOST-3

BRYZA
Witryna BRW-2LC187, półka BRP-3C (3 szt.), szafka RTV-1C187, witryna BRW-2PC187,

ława BRST-3C, komoda BRK-1C900, półka BRP-1C900 (2 szt.)
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Katalog nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w oferowanych meblach
nie zmieniając ich ogólnego charakteru. W zdjęciach aranżacyjnych mogą być użyte bryły nie występujące aktualnie w ofercie. Ze względu na ograniczenia wynikające 

z techniki druku offsetowego kolory reprodukowanych mebli mogą różnić się od rzeczywistych. Meble sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu.

The catalogue does not constitute an offer as defined under the regulations of the Polish Civil Code. The manufacturer is entitled to implement changes in offered furniture 
without changing its general capacity. The photos can include the units which are not currently available. In respect of the offset printing technology 

the colours of furniture photos can differ from the real ones. The furniture is sold in boxes, ready-to-assemble.

Styczeń / January 2017

PPiH RESTOL Sp. z o.o.
36-055 Bratkowice 6

tel. (017) 855-14-62, 855-10-67; fax (017) 855-16-80
e-mail: restol@restol.com.pl

www.restol.com.pl

Przedstawiciel / Representative

Lista salonów, w których znajdziecie Państwo nasze meble
dostępna jest na stronie www.restol.com.pl 


