katalog mebli 2019

Szanowni Państwo,
Z dużą satysfakcją przekazujemy Państwu katalog naszej firmy na 2019 rok. W katalogu można
znaleźć obok przykładów oryginalnie zaaranżowanych przestrzeni mieszkalnych, szerszą informację
techniczną o poszczególnych systemach i bryłach meblowych oraz nowy system kuchenny Bella.
Prezentując nowe wydanie katalogu meblowego, mam nadzieję, że przyczyni się on do poznania
naszych produktów na etapie wyboru mebli, a następnie pomoże w trakcie aranżacji przestrzeni
mieszkalnej Państwa domów. Życzę Państwu pełnej satysfakcji w aranżowaniu i upiększaniu tego co
najcenniejsze dla każdej rodziny – domu.
Z poważaniem
Robert Klaudel
Prezes Zarządu Restol Sp. z o.o.
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POZNAJ ZALETY NASZYCH MEBLI
SOLIDNOŚĆ
i TRWAŁOŚĆ
dobre jakościowo materiały
i duża dokładność wykonania
zapewniają łatwy montaż mebli
i pozwalają na ich
długie użytkowanie

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
różnorodność dostępnych
wzorów i opcji
kolorystycznych sprawia,
że w naszej ofercie
znajdziesz meble
do każdego wnętrza

SPRAWDZONE
MATERIAŁY
do produkcji używamy
tylko atestowanych
materiałów
od renomowanych
producentów



JAKOŚĆ
fronty MDF oklejane
foliami PVC, które oferujemy
w większości mebli
mają doskonałą jakość

BEZPIECZEŃSTWO
wszystkie elementy szklane
(półki, szyby witryn)
wykonujemy z bezpiecznego,
hartowanego szkła

NASTRÓJ
eleganckie,
energooszczędne
oświetlenie diodami LED
stosowane w witrynach
ożywia je i podkreśla
charakter mebli



kolekcja Thea White

NOWOŚĆ

Nowoczesność, świeżość i elegancja – to słowa najlepiej
opisujące meble z tej kolekcji. Białe fronty MDF o wysokim
połysku kontrastują z pozostałymi elementami brył w kolorze
antracytu. Całość dopełniają gustowne witrynki z elementami
z hartowanego szkła oraz delikatne, energooszczędne
podświetlenie górnej części mebli. Thea White to propozycja dla
osób lubiących nowoczesny styl i niestroniących od odważnych
zestawień kolorystycznych.

zimne podświetlenie LED

połyskowe fronty MDF

System modułowy składa się z 16 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus: antracyt/biały front: biały połysk


NEO-13

NEO-14

NEO-13

NEO-13

NEO-14

witryna WHW-1L
63,9/197/42,8

witryna WHW-1P
63,9/197/42,8

witryna WHW-2L
102/148,5/42,8

witryna WHW-2P
102/148,5/42,8

NEO-13

szafa WHS-1L
63,9/197/42,8

szafa WHS-1P
63,9/197/42,8

szafa WHS-2
102/197/55,8

NEO-13
NEO-13

komoda WHK-1
159/81,9/42,8

półka WHP-1
102,4/20/23,6

komoda WHK-2
102/81,9/42,8

półka WHP-2
158,6/20/23,6

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

szafka RTV WHTV-1
159/48,6/42,8

półka TEP-2C
40/40/23

NEO-13
szafka RTV WHTV-2
120,8/48,6/42,8

półka BRP-3C
40/40/23

ława WHST-2
90/36,5/67,6

– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43


kolekcja Alicante

NOWOŚĆ

Meble z kolekcji ALICANTE zaprojektowaliśmy aby podkreślić
wyjątkowy charakter Twojego wnętrza. Elegancka biel frontów
w wysokim połysku harmonijnie współgra z blatami i elementami
ozdobnymi w kolorze dębu riviera. Całości charakteru nadaje
ciepłe oświetlenie diodowe wnętrz witryn i wieńców dolnych.
Meble z kolekcji ALICANTE będą idealnym rozwiązaniem dla
każdego kto ceni oryginalność i styl.

fronty MDF w wysokim połysku
z eleganckimi podchwytami
nastrojowe, ciepłe podświetlenie LED
u dołu mebli oraz boczne zaokrąglenia

System modułowy składa się z 18 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus: dąb riviera/biały front: dąb riviera/biały połysk


NEO-9C

szafa głęboka ALS-2
+ front ALD-2
90/195/55,8

NEO-9C

szafa głęboka ALS-2
+ front ALDW-2
90/195/55,8

NEO-12C

NEO-9C

regał ALR-1
46,5/195/37,8

NEO-9C

regał ALR-1
+ front ALD-1L
46,5/195/39,7

NEO-9C

regał ALR-1
+ front ALD-1P
46,5/195/39,7

NEO-9C

regał ALR-1
+ front ALDW-1L
46,5/195/39,7

NEO-9C

regał ALR-1
+ front ALDW-1P
46,5/195/39,7

NEO-3C
NEO-9C

NEO-12C

NEO-12C
witryna ALW-2
90/145/40,3

półka BRP-3C
40/40/23

witryna wisząca ALP-1
35,6/115/26,9

półka THP-3
40/40/23

komoda ALK-1
150/81/40,3

półka THP-5
89/20/23,6

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

szafka ALK-2
90/81/40,3

półka THP-6
149/20/23,6

szafka RTV ALTV-1
150/48/40,3

stół SIST-2
140+60/77/90

ława THST-2
90/36,5/67,6

– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43


kolekcja Sirocco

NOWOŚĆ

Kolekcja SIROCCO to nowoczesna i elegancka kolekcja mebli
w ciepłym i naturalnym kolorze dębu riviera z uwydatnionym
rysunkiem drewna. Charakterystyczne wstawki w kolorze
czarnym przyciągają uwagę i dodatkowo podkreślają charakter
tych mebli. Nastrojowe oświetlenie i przyciemnione brązowe
szyby witryn sprawiają, że mimo nowoczesnej i nieco surowej
linii, meble te doskonale wpisują się również w klimatyczne
i bardziej subtelne wnętrza.

wysokiej jakości fronty i listwy MDF

otwieranie „Push to Open”

System modułowy składa się z 15 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus:
dąb riviera/czarny mat
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front:
dąb riviera

NEO-10C

regał SIR-1
68/195,6/42,8

regał SIR-1 + front SID-1
68/195,6/42,8

regał SIR-1 + front SID-2
68/195,6/42,8

regał SIR-1 + front SIDW-1
68/195,6/42,8

szafa głęboka SIS-2
100,2/195,6/55,8

NEO-11C

witryna SIW-2
100,2/144,6/42,8

stół SIST-2
140+60/77/90

komoda SIK-1
152,4/93,6/42,8

ława SIST-3
110/46,7/60

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

szafka SIK-2
110,2/93,6/42,8

półka SIP-1
152,1/20/23,6

szafka RTV SITV-3
110,2/42,6/42,8

półka SIP-2
110,2/34/25,6

szafka RTV SITV-4
152,4/42,6/42,8

półka THP-3
40/40/23

– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
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kolekcja Theo
Kolekcja łącząca elegancję z nowoczesnym wzornictwem,
gdzie białe fronty MDF w wysokim połysku świetnie współgrają
z korpusem i zaokrąglonymi dodatkami w kolorze dębu riviera.
Solidnie wykonana konstrukcja gwarantuje ich stabilność i długie użytkowanie. Kolorystyka kolekcji nada Państwa pomieszczeniom ciepły, naturalny wygląd, a gustowne podświetlenie
górnych części mebli dodatkowo podkreśli ich charakter.

powierzchnia o strukturze drewna

ciepłe, nastrojowe oświetlenie

System modułowy składa się z 16 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus: dąb riviera/biały front: biały połysk
12

NEO-8C

NEO-9C

NEO-8C

NEO-8C

NEO-9C

witryna THW-1L
63,9/197/42,8

witryna THW-1P
63,9/197/42,8

witryna THW-2L
102/148,5/42,8

NEO-8C

witryna THW-2P
102/148,5/42,8

szafa THS-1L
63,9/197/42,8

szafa THS-1P
63,9/197/42,8

szafa THS-2
102/197/55,8

NEO-8C
NEO-8C

komoda THK-1
159/81,9/42,8

półka THP-5
89/20/23,6

komoda THK-2
102/81,9/42,8

półka THP-6
149/20/23,6

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

szafka RTV THTV-1
159/48,6/42,8

półka THP-3
40/40/23

NEO-8C
szafka RTV THTV-2
120,8/48,6/42,8

półka BRP-3C
40/40/23

ława THST-2
90/36,5/67,6

– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
13

kolekcja Thea
Nowoczesność i elegancja to słowa najlepiej opisujące meble
z tej kolekcji. Beżowe fronty MDF o wysokim połysku kontrastują
z pozostałymi elementami brył w kolorze antracytu. Całość
dopełniają gustowne witrynki z elementami z hartowanego szkła
oraz delikatne energooszczędne podświetlenie górnej części
mebli. THEA to propozycja dla osób lubiących nowoczesny styl,
niestroniących od odważnych zestawień kolorystycznych.

ciepłe podświetlenie LED

dyskretne, metalowe uchwyty oraz hartowane szkło

System modułowy składa się z 16 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus: antracyt/beż front: beż połysk
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NEO-8C

NEO-9C

NEO-8C

NEO-8C

NEO-9C

witryna AHW-1L
63,9/197/42,8

witryna AHW-1P
63,9/197/42,8

witryna AHW-2L
102/148,5/42,8

NEO-8C

witryna AHW-2P
102/148,5/42,8

szafa AHS-1L
63,9/197/42,8

szafa AHS-1P
63,9/197/42,8

szafa AHS-2
102/197/55,8

NEO-8C
NEO-8C

komoda AHK-1
159/81,9/42,8

półka AHP-1
102,4/20/23,6

komoda AHK-2
102/81,9/42,8

półka AHP-2
158,6/20/23,6

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

szafka RTV AHTV-1
159/48,6/42,8

półka TEP-2C
40/40/23

NEO-8C
szafka RTV AHTV-2
120,8/48,6/42,8

półka TEP-3C
40/40/23

ława AHST-2
90/36,5/67,6

– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
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kolekcja Bryza
Kolekcja mebli BRYZA w nowoczesnej stylistyce. Swoją elegancją,
prostotą i solidnością wykonania pozwala na tworzenie świeżych
stylistycznie aranżacji. Odpowiedni dobór kolorów wypełnienia
frontów oraz barwy oświetlenia podkreśla uniwersalny charakter
mebla i sprawia, że BRYZA jest doskonałym uzupełnieniem
każdego salonu.
wysoko połyskowe pólki o nowoczesnym designie

wytrzymałe zawiasy z cichym domykiem

System modułowy składa się z 19 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus: biały
16

front: biały połysk (900)

NEO-2N
NEO-2
NEO-15
NEO-16

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

regał BRR-1C
+ front BRD-1LC
53,5/195/44,2

NEO-2N
NEO-2
NEO-15
NEO-16

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

regał BRR-1C
+ front BRD-1PC
53,5/195/44,2

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

regał BRR-1C
+ front BRD-2LC
53,5/195/44,2

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

NEO-2N
NEO-2
NEO-15
NEO-16

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

regał BRR-1C
+ front BRD-2PC
53,5/195/44,2

ława BRST-3C
110/55/60

NEO-2N
NEO-2
NEO-15
NEO-16
witryna BRW-3C
89/145/44,2

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

półka BRP-1C
80/25/25,9

szafa głęboka BRS-2C
89/195/54,2

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

półka BRP-4C
106,7/39,2/26,9

regał BRR-1C
53,5/195/44,2

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

półka BRP-3C
40/40/23

Każdy z elementów systemu BRYZA można zamontować w wersji z białą lub czarną wkładką. Obydwie wkładki w zestawie.
Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość
– oświetlenie diodowe wieńca górnego w standardzie
– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
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kolekcja Bryza
Szczególnie docenianą przez Klientów zaletą tego mebla jest
możliwość zmontowania frontów z białą lub czarną wkładką
(obydwa kolory dołączone do zestawu). Istnieje również
możliwość zmiany koloru oświetlenia witryn z niebieskiego na
biały zimny.
Standarowe oświetlenie w witrynach
ma barwę niebieską.
W opcji możliwy jest zakup oświetlenia
o barwie białej zimnej (NEO-16)

System modułowy składa się z 19 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus: biały
18

front: biały połysk (900)

NEO-2N
NEO-2
NEO-15
NEO-16

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

regał BRR-1C
+ front BRD-1LC
53,5/195/44,2

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

NEO-2N
NEO-2
NEO-15
NEO-16

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

regał BRR-1C
+ front BRD-1PC
53,5/195/44,2

regał BRR-1C
+ front BRD-2LC
53,5/195/44,2

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

NEO-2N
NEO-2
NEO-15
NEO-16

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

regał BRR-1C
+ front BRD-2PC
53,5/195/44,2

ława BRST-3C
110/55/60

NEO-2N
NEO-2
NEO-15
NEO-16
witryna BRW-3C
89/145/44,2

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

półka BRP-1C
80/25/25,9

szafa głęboka BRS-2C
89/195/54,2

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

półka BRP-4C
106,7/39,2/26,9

regał BRR-1C
53,5/195/44,2

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

półka BRP-3C
40/40/23

Każdy z elementów systemu BRYZA można zamontować w wersji z białą lub czarną wkładką. Obydwie wkładki w zestawie.
Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość
– oświetlenie diodowe wieńca górnego w standardzie
– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
19

kolekcja Bryza sypialnia
Sypialnia BRYZA to elegancja oraz styl i piękno tkwiące w każdym
szczególe. Idea rozszerzenia kolekcji Bryza zaowocowała serią
wyrafinowanych i gustownych mebli. Ich białe korpusy cechują
się lekkością formy, a bogata kolorystyka frontów otwiera
nieocenione możliwości aranżacji wnętrz. Dodatkowym atutem
jest możliwość łączenia ich z 19 meblami z kolekcji Bryza.
zaokrąglone kształty brył
wezgłowie w kolorze frontu z wkładką
w czarnym lub białym kolorze

System modułowy składa się z 8 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus: biały
20

front: biały połysk (900)

szafa głęboka BRS-3C
142,3/210/54,2

szafa głęboka BRS-4C
213,2/210/54,2

NEO-7

NEO-7

NEO-7

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

łóżko BRL-4C
126,8/90,9/212,4

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

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

mebel dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych
Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość
– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
Do łóżek (pod materace) należy stosować tylko stelaże ramowe. Każdy z elementów systemu BRYZA można zamontować w wersji z białą lub czarną wkładką. Obydwie wkładki w zestawie.
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kolekcja Mistral
MISTRAL jest systemem o nowoczesnym wzornictwie, który
z pewnością przypadanie do gustu osobom ceniącym
swobodę wyboru. Cechą wyróżniającą kolekcję jest możliwość
samodzielnego skomponowania ostatecznego wyglądu mebla.
Poprzez odpowiedni dobór koloru frontów MDF możemy
dowolnie kreować charakter urządzanego wnętrza.
dyskretne oświetlenie półek

szuflady na prowadnicach z cichym domykiem

System modułowy składa się z 19 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus:
fronty:
sanremo rustykalny biały połysk
(900)
22

cappuccino połysk
(187)

dąb czarny
(232)

NEO-2

NEO-2

NEO-2
NEO-2

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

regał MIR-1C
+ front MID-1LC/front MID-1PC
53,5/195/44,2

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

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

regał MIR-1C
+ front MID-2LC/front MID-2PC
53,5/195/44,2

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

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

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

szafa głęboka MIS-2C
89/195/54,2

ława MIST-3C
110/55/60

regał MIR-1C
53,5/195/44,2

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

Sposób zamawiania mebla MISTRAL
z frontem (przykładowe zamówienie):

półka MIP-1C
80/25/25,9

półka MIP-2C
106,7/39,2/26,9

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

półka MIP-3C
40/40/23

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

– oświetlenie diodowe wieńca górnego w standardzie

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

MIW-1C232
witryna MIW-1C + kolor frontów 232

– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
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kolekcja Teen młodzieżowy
Kolekcja TEEN zaprojektowana jest z myślą o nastolatkach
poszukujących mebli wyróżniających się ciekawą kolorystyką,
o modnym designie i dużej funkcjonalności. TEEN wykonany
jest z płyty laminowanej w kolorze antracytu i beżu z dodatkami
w 2 kolorach. Dzięki frontom MDF meble są bardziej odporne na
zarysowania i łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Różnorodność brył
oraz możliwość doboru kolorystyki dodatków i uchwytów pozwala
na tworzenie wielu interesujących kompozycji.
System modułowy składa się z 16 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus: antracyt/beż

front: beż

dostępne kolory uchwytów i cokołów:

antracyt mat (259)
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czerwony połysk (172)

wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu czystości
fronty z płyty MDF

szybka ładowarka USB

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

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

szafa głęboka TES-2C
90,6/195,8/60,3

szafa narożna głęboka 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

CHA-1

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

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

łóżko TEL-1C
101,2/65,7/204,2

Sposób zamawiania mebla TEEN w wybranej
wersji kolorystycznej (przykładowe zamówienie):
półka TEP-1C
120/40,6/28,2

półka TEP-2C
40/40/23

półka TEP-3C
40/40/23

półka TEP-6C
90,6/34/25,6

mebel dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych
Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

TEK-2C259
komoda TEK-2C + opcja kolorystyczna 259

– ładowarka USB jako opcja. Szczegóły w legendzie na str. 43
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kolekcja Teen biuro
Kolekcja TEEN z klasycznym metalowym uchwytem dzięki
uniwersalności elementów oraz wysokiej jakości materiałów
pozwala na łatwe komponowanie indywidualnego miejsca
pracy oraz współdzielonych pomieszczeń biurowych.
Uchwyty metalowe dołączone są do wszystkich mebli z frontami,
niezależnie od wybranej opcji kolorystycznej.
cokoły podkreślające charakter mebla

System modułowy składa się z 16 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus: antracyt/beż

front: beż

dostępne kolory cokołów:

antracyt mat (259)
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czerwony połysk (172)

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

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

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

szafa głęboka TES-2C
90,6/195,8/60,3

szafa narożna głęboka 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

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

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

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

Sposób zamawiania mebla TEEN w wybranej
wersji kolorystycznej (przykładowe zamówienie):
półka TEP-1C
120/40,6/28,2

półka TEP-2C
40/40/23

półka TEP-3C
40/40/23

półka TEP-6C
90,6/34/25,6

mebel dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych
Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

TEK-2C259
komoda TEK-2C + opcja kolorystyczna 259

– ładowarka USB jako opcja. Szczegóły w legendzie na str. 43
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kolekcja Luna
LUNA to połączenie elegancji z nowoczesnością. Wolnostojące
komody, witryny i szafy w kolorze białym przyciągają 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.
eleganckie frezowania

stylowe szyby luster

System modułowy składa się z 17 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus/front: alaska biała
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szafa głęboka LS-1
55/202,8/56,8
lewa/prawa

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

łóżko LL-1
99,2/89,2/206,8

szafa głęboka LS-2
95,6/202,8/56,8

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

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

łóżko LL-2
169,2/89,2/206,8

szafa głęboka LS-4
195,6/202,8/56,8

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

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

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

łóżko LL-3
149,2/89,2/206,8

półka LP-1
101,6/25/25,6

łóżko LL-4
129,6/89,2/206,8

biurko LB-1
120/75,6/60

półka LP-3
40/40/23

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

mebel dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych
Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

– oświetlenie diodowe w standardzie. Szczegóły w legendzie na str. 43
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kolekcja Bora
BORA to system uniwersalny, w którym nigdy
nie tracisz wpływu na wygląd swoich mebli.
Podstawowe bryły tego systemu dostępne są
w kilkudziesięciu gotowych kombinacjach.
Jeśli po pewnym czasie chcesz zmienić coś
w wystroju Twojego wnętrza, to zmieniając
pojedyncze elementy niewielkim nakładem
kosztów stworzysz nowy mebel o innym wyglądzie i charakterze.

NEO-5C

NEO-1C

regał BOR-1
72,7/195,8/42,5

półka BOP-2
120/31,4/25

regał BOR-1D
72,7/195,8/42,5

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

półka BOP-4
132,9/20/25,9

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

półka BOP-1
81,5/20/25,6

półka BOP-3
40/40/23

System modułowy składa się z 22 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:
biurko BOB-1
120/75/60

korpus/front: sibiu wnęka BOC-4: dąb urban
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szafka RTV BOTV-1
133/60,4/42,2

ława BOST-3
110/55,5/60

ciepłe, nastrojowe oświetlenie LED

metalowe uchwyty w kolorze aluminium

NEO-5C

szafa głęboka BOS-2
103/195,8/55,5

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

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

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

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

NEO-1C

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

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

W witrynach dodatkowe półki szklane w standardzie. Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

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

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

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

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

– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
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kolekcja MDF
Nieograniczone możliwości zestawień, funkcjonalność, wysokie
walory użytkowe, uniwersalny kolor olchy i aż 42 bryły – 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.

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

szafa głęboka MS-13
80/202,7/55,2

szafa narożna MW-4
85,7/202,7/86

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

szafa głęboka MS-12
120/202,7/55,2

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

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

System modułowy składa się z 42 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus/front: olcha
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regał MR-7
80/202,7/37,2

regał MR-9
35/187,7/35,6

regał MR-10
50/176,6/36,9

regał MR-12
110/174,4/25

zaoblone krawędzie wieńców

wytrzymały metalowy uchwyt

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

komoda MK-23
80/24,6/55,2

szafka głęboka MK-6
80/82,7/55,2

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

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

półka PW-4
40/10/25,2

komoda MK-8
40/82,7/37,2

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

nadstawka narożna MG-3
90/45/90,3 do MW-3
prawa/lewa

półka PW-6
120/10/25,2

półka PW-24
40/40/23

komoda głęboka MK-10
80/82,7/55,2

regał RTV RTV-11
105/63,4/37,2

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

biurko MB-12
120/75,5/70

nadstawka MG-4
80/45/37,2 do MR-7

półka PW-11
80/17/21,6

biurko MB-14
160/75,5/70

biurko narożne MBN-11
85/75,5/85

stół MST-2
90+90/75/90

półka PW-20
80/2,8/23

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

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

stół MST-4
80/36,3/80

półka PW-21
120/2,8/23

regał MW-2
63,9/122,7/63,9

półka PR-1
80/80/28,5

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

stół MST-5
120/48,3/65

łóżko ML-3
207,6/58/97,1

mebel dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych; wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość
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kolekcja Maestro*
Wyszukany design jest idealny do jasnych pomieszczeń. Ciekawie
zaprojektowane fronty połączone z oryginalnymi uchwytami
z litego drewna nadają meblom wyjątkowy charakter. Oświetlenie
pozwala na dodatkowe wydobycie urody zastosowanych
elementów wykończeniowych, a ilość brył pozwala zaaranżować
każde wnętrze w domu.
drewniany uchwyt w kolorze korpusu

oświetlenie witryn
* meble dostępne są tylko do wyczerpania zapasów magazynowych

System modułowy składa się z 13 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Projekt: Tomasz Łaganowski Artefact
Kolorystyka:

korpus/front: sherwood mocca front: cynamonowa akacja
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NEO-3
NEO-3

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

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

NEO-3

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

komoda głęboka MEK-1
150,1/80,9/45,3

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

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

szafka głęboka MEK-3
100,1/80,9/45,3

stół MEST-1
140/75,9/80

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

szafa głęboka MES-2
100,1/201,5/54,9

regał MER-1
50,1/201,5/39,9

biurko MEB-1
125/76/60

półka MEP-1
100,1/35,3/27,2

półka MEP-2
150,1/35,3/27,2

– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
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kolekcja Woodline*
Kolekcja na wskroś nowoczesna, gustowna i elegancka. Świetnie
nadaje się do salonu. Dominujący biały, lekko matowy kolor
połączony ze szlachetnym kolorem dębu, to najnowszy trend
wzornictwa światowego. Zastosowane oświetlenie i delikatny
metalowy uchwyt podkreśla wyjątkową formę tego mebla.
metalowe uchwyty

podświetlenie półek szklanych
* meble dostępne są tylko do wyczerpania zapasów magazynowych

System modułowy składa się z 8 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Projekt: Maja Palczewska Studio
Kolorystyka:

korpus: biały element korpusu/front: dąb burlington
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NEO-1

szafa głęboka WOS-2
104/198,5/59,3

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

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

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

NEO-2

półka WOP-1
59/129,4/30
prawa/lewa

szafka RTV głęboka WOTV-1
149/44,2/46

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

półka WOP-2
92,8/28/25

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

– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
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kolekcja Stilo Gold*
Kolekcja STILO GOLD to eleganckie meble charakteryzujące
się modnym wzornictwem. Ich nowoczesna, minimalistyczna
i nieco surowa forma została złagodzona poprzez zastosowanie
oświetlenia diodowego oraz subtelnych detali, kontrastujących
kolorystycznie z bryłą mebla. Kolekcję cechuje solidna i stabilna
konstrukcja oraz wykorzystanie materiałów o podwyższonej
odporności mechanicznej. Wszystkie te cechy sprawiają, że
meble są bardzo uniwersalne i nadają się do salonu, pokoju
dziennego czy młodzieżowego.

metalowy uchyt z efektem „starzenia”

podświetlane półki szklane
* meble dostępne są tylko do wyczerpania zapasów magazynowych

System modułowy składa się z 12 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Projekt: Tomasz Łaganowski Artefact
Kolorystyka:

korpus/front: sonoma czekoladowa
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NEO-1

NEO-1
NEO-2

NEO-1

NEO-1
NEO-2

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

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

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

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

szafa głęboka SU-1G
100/201,5/55,5

NEO-2

regał SR-1G
54/201,5/44,5

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

półka SP-2G
120/46,3/27,2

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość

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

półka SP-3G
100/32/25,6

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

ława SST-1G
80/49,9/80

– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43
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Zestaw Bella 1
40

kolekcja Bella
BELLA to kuchnia modułowa składająca się z zestawu o szerokości
240 cm, dostępnego w trzech opcjach kolorystycznych. Całość
można rozbudować o 12 dodatkowych szafek pozwalających na
idealne dopasowanie wielkości zestawu do własnych potrzeb.

40

40

60

60

Zestaw Bella 1 (szerokość 240 cm)

System modułowy składa się z 16 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:
korpus: biały mat

hartowane szyby witryn

3 opcje kolorystyczne frontów:

front BE1
dąb Grandson/biały mat

40

front BE2
biały mat

front BE3
szary mat

Zestaw Bella 2

Zestaw Bella 3
Dodatkowe szafki górne

szafka 60 okapowa
BE-W60o + BE1-W60o
60/36/28
szafka 30
BE-W30 + BE1-W30
30/71,6/28

szafka 40
BE-W40 + BE1-W40
40/71,6/28

szafka narożna
BE-WN60 + BE1-WN60
66/71,6/28,3

szafka 80
BE-W80 + BE1-W80
80/71,6/28

szafka 60 z witryną
BE-W60W + BE1-W60W
60/71,6/28

Elementy dodatkowe

cokół boczny
BE-BL
41,4/10/1,6

blat 60
BE-B60
60/60/2,8

blat 120
BE-B120
120/60/2,8

front zmywarki
BE1-ZM60
59,6/71,3/1,9

Dodatkowe szafki dolne

szafka 40
BE-D40S1 + BE1-D40S1
40/82/47,3

szafka 40
BE-D40S4 + BE1-D40S4
40/82/47,3

szafka 60
BE-D60S1 + BE1-D60S1
60/82/47,3

szafka 60 piekarnikowa
BE-DP60 + BE1-DP60
60/82/28

szafka 80 pod zlewozmywak
BE-DZ80 + BE1-DZ80
80/82/47,3

szafka narożna
BE-DN100 + BE1-DN100
95,1/82/47,6

W skład zestawu nie wchodzi sprzęt AGD oraz akcesoria kuchenne. Prezentowane powyżej szafki w opcji z frontem BE-1 dostępne są również z frontami w opcjach kolorystycznych BE-2 i BE-3
Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość
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kolekcja Arctic
Kolekcja ARCTIC – to system nowoczesnych i funkcjonalnych
komód oraz szafek RTV. Korpusy mebli wykonane są z bardzo
trwałej, laminowanej płyty w kolorze biały mat, a charakter
całości nadaje front akrylowy w wysokim połysku dostępny
w jednej z trzech wersji kolorystycznych (biały, czarny lub szary).
W opcji dostępne jest oświetlenie LED o barwie białej zimnej,
które dodatkowo podkreśla atrakcyjny wygląd tych mebli.
System modułowy składa się z 6 elementów
Meble do samodzielnego montażu
Kolorystyka:

korpus: biały mat

front
biały/biały połysk
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szary/biały połysk

czarny/biały połysk

zimne podświetlenie LED

połyskowe fronty akrylowe

NEO-13
NEO-13

komoda ARK-1W
155/92/36,6

szafka RTV ARTV-1W
139,2/50,5/36,6

NEO-13
NEO-13

komoda ARK-1G
155/92/36,6

szafka RTV ARTV-1G
139,2/50,5/36,6

NEO-13

NEO-13

komoda ARK-1M
155/92/36,6

szafka RTV ARTV-1M
139,2/50,5/36,6

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość
– oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 43

LEGENDA
oświetlenie wewnętrzne w standardowym wyposażeniu
oświetlenie wewnętrzne jako opcja:
NEO-1, NEO-1C: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator + 1 punkt świetlny (klips),
barwa światła: białe zimne (NEO-1), białe ciepłe (NEO-1C)
NEO-2, NEO-2C: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator + 2 punkty świetlne (klips),
barwa światła: białe zimne (NEO-2), białe ciepłe (NEO-2C)
NEO-2N: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator + 2 punkty świetlne (klips), barwa
światła: niebieskie
NEO-3, NEO-3C: diodowe górne, w zestawie transformator + 1 punkt świetlny 16-diodowy, barwa
światła: białe zimne (NEO-3), białe ciepłe (NEO-3C)
NEO-5C: diodowe wnękowe, w zestawie transformator + 1 punkt świetlny, barwa światła: białe ciepłe
NEO-6C: diodowe wnękowe, w zestawie transformator + 2 punkty świetlne, barwa światła: białe
ciepłe
NEO-7: diodowe wezgłowia łóżka, w zestawie transformator + 2 punkty świetlne, barwa światła:
białe zimne
NEO-8C: diodowe wieńca, w zestawie transformator + pasek z diodami LED, barwa światła: białe
ciepłe
NEO-9C: diodowe wieńca górnego, w zestawie transformator + pasek z diadami LED + 1 punkt
świetlny, barwa światła: białe ciepłe
NEO-10C: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator + 1 punkt świetlny, barwa światła:
białe ciepłe
NEO-11C: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator + 2 punkty świetlne, barwa światła:
białe ciepłe

Kierunek otwierania drzwi
W niektórych elementach istnieje możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony, informacja
znajduje się w opisie poszczególnych elementów

Port USB
CHA-1 – ładowarka 2 x USB 5V
Ekspresowa wysyłka. Gwarancja dostawy w 3 dni – opcja niestandardowa, umożliwiająca dostawę mebli do salonu, w którym dokonują Państwo zakupów w ciągu
3 dni roboczych. O szczegóły zapytaj sprzedawcę

Element narożny - typ I (wymiary w mm)
C

Mebel
D

Oświetlenie

NEO-12C: diodowe wieńca, w zestawie transformator + pasek z diadami LED + 2 punkty świetlne,
barwa światła: białe ciepłe
NEO-13: diodowe wieńca, w zestawie transformator + pasek z diodami LED, barwa światła: białe
zimne
NEO-14: diodowe wieńca górnego, w zestawie transformator + pasek z diadami LED + 1 punkt
świetlny, barwa światła: białe zimne
NEO-15: diodowe półek szklanych, w zestawie 2 punkty świetlne (klips), barwa światła: białe zimne
NEO-16: diodowe wieńca, w zestawie 1 punkt świetlny, barwa światła: białe zimne

typ I

E

Wymiary zewnętrzne podane w centymetrach w kolejności: szerokość/wysokość/głębokość

B

Wymiary

A

A

B

C

D

E

MDF MBN-11

368

850

850

368

674

MDF MG-3

549

900

900

549

503

MDF MW-3

549

900

900

549

503

MDF MW-4

365

857

857

365

696

TEEN TES-3

603

1022

1022

603

592
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Lista salonów, w których znajdziesz nasze
meble dostępna na www.restol.com.pl

Przedstawiciel
PPiH RESTOL Sp. z o.o.
36-055 Bratkowice 6
tel. 17 855 14 62, 855 10 67
fax: 17 855 16 80
e-mail: mdf@restol.com.pl
witryna: www.restol.com.pl
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.
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