
NOWOŚCI



Sofa jest centralnym miejscem w każdym domu. To tutaj jemy, czyta-
my, oglądamy telewizję, słuchamy muzyki, odpoczywamy, rozmawiamy,  
kochamy się, śmiejemy, płaczemy, bawimy z naszymi dziećmi...
 
Trzysta lat temu sofy istniały tylko w salonach wyższych sfer. Dzisiaj 
kanapy nie są domeną majętnych i beztroskich ludzi. Są dostępne 
dla wszystkich - elastyczne, wielofunkcyjne, przyjazne i zawsze gotowe 
na nowe wyzwania. 
 
Pomyśl - czy jest coś, czego nie mógłbyś zrobić na kanapie?



Fotel typu Carmen, to fotel-kameleon, można by rzec. Wszystko za sprawą tapicerki, która w zależności od barwy i struktury, zgrabnie dostosowuje się do charakteru otoczenia. Kształt fotela 
z kolei, odznaczający się miękką, łagodną w zagięciach linią, skutecznie zachęci do zatopienia się w nim i odpłynięcia w krainę błogiego relaksu.  Carmen w kolorze Pink, czyli model o strukturze 
tkanego lnu i barwie pudrowego różu, świetnie wpasuje się we wszelkie wnętrza utrzymane w stylu skandynawskim. Łagodność kształtów i subtelność prezentowanego odcienia, w połączeniu 
z białą cegłą lub pastelową jasnością ścian, uwypuklą nowoczesny profil wnętrza. Natomiast ciemniejsza, nasycona barwa i struktura miękkiego obicia modelu Carmen (butelkowa zieleń/ głęboki 
burgund), nasycą wnętrze nutą teatralnego orientu. Model ten znakomicie wpisze się również w klimaty nieco bardziej klasyczne, podkreślające elegancję i nastrojowość pomieszczeń.  Carmen 
to model niezwykle kobiecy. Idealny do salonu, sypialni czy kamienicznego wykuszu. Równie dobrze będzie się prezentował w kameralnych, przesiąkniętych duchem artyzmu kawiarniach, czy 
domowych biblioteczkach, które zyskają na gustowności i szyku.  W każdej jednak wersji, fotel Carmen, to symbol swobodnego komfortu, jak i elegancją podszytego luksusu. Przestrzeń, w której 
ten egzemplarz zagości, zachęci zarówno miłośnika ciepłych kapci, dobrej lektury i aromatycznej latte, jak i przedstawiciela najwyższego stopnia galanterii, szyku, czy garsonki w stylu retro ;-).

Występują dwie wersje: 
Podstawowa (nieobrotowa)  -  dostępna  z  nóżkami  CARMEN BRUSHED  BLACK  CHROME  lub  drewnianymi CARMEN.
Obrotowa (SWIVEL) - dostępna jedynie z drewnianą CARMEN SWIVEL RAMA. 

W wersji podstawowej i obrotowej jest dostępny Carmen Mix w opcjach: jedna tkanina w oparciu na zewnętrznej stronie oraz bodnie; druga tkanina we wnętrzu oparcia i na siedzisku.

CARMEN
COMF 1FIX TKANINA SKÓRA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 57 • wysokość siedziska 44

62

60x60x44
PUF

78x77x84
FOTEL

Carmen, wersja obrotowa



Bezpretensjonalna sofa wpisująca się w trendy skandynawskie. Współgra z natu-
ralnym drewnem oraz surowymi akcentami we wnętrzu. Nie narzuca się, raczej 
stanowi spokojny element przestrzeni - doskonale oddaje bowiem skandynaw-
ską estetykę.

Luźny, zdejmowany pokrowiec oraz poduszki w dwóch wielkościach swobodnie 
układane w roli oparcia czynią ten mebel miłym, nienapuszonym elementem 
wnętrza. 

To nie jest wymagająca sofa, o którą trzeba szczególnie dbać i co chwilę popra-
wiać poduszki. Można swobodnie cieszyć się beztroskim wypoczynkiem. 

COPENHAGEN
COMF 2 TKANINA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 49-66 • wysokość siedziska 47

Copenhagen 3

174x102x86
2

78x89x86
1

59 152

204x102x86
3

182

96x80x44 61x45x44
PUF PUF Small

109x102x86
1,5

91

254x102x86
4

254x102x86
4/2

228

228

LOOSE COVER



Delikatna sofa Elmer ma lekką, świeżą formę, która nie przytłacza wnętrza. Wygod-
ne podłokietniki dodają jej nuty elegancji i wyrafinowania. 

Można wybierać w dwóch rodzajach wypełnienia poduszek: silikonowe kulki lub 
pianka. 

Mebel dostępny jest wyłącznie w tkaninie. Wysokie nóżki można dobierać spo-
śród wielu rodzajów drewna.

ELMER
COMF EUFIX COMF 1 TKANINA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 55 • wysokość siedziska 47

Elmer 3

224x91x83
3

158x91x83
2

194x91x83
2,5

134 170 201



Fly dostępny jest w dwóch formach: fotela oraz szezlonga. W obu przypadkach 
wygodne miękkie siedzisko zamontowane jest do podstawy z charakterystyczny-
mi cienkimi płozami, które czynią mebel niezwykle lekkim optycznie. 

To propozycja dla każdego, kto marzy o wygodnym fotelu w salonie, ale nie lubi 
przytłaczających, ciężkich brył.

FLY
COMF 1FIX TKANINA SKÓRA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 58 • wysokość siedziska 42

Fotel
68x83x75

CHL
68x147x98

66

68

Fly CHL Fly



Jolyn to współczesna, dość swobodna interpretacja klasycznego uszaka. Niezwy-
kle miły, wygodny mebel, który jest również ozdobą w salonie. 

Pokocha go każdy, kto lubi godzinami czytać… lub oglądać kino domowe. Moż-
na się tutaj wygodnie rozsiąść. Komfortowe podłokietniki dadzą wypocząć ramio-
nom, a rozbudowana część za głową sprawia, że możemy wygodnie się oprzeć 
i odciążyć kark. Po prostu zrelaksować… 

Wysokie, smukłe nóżki dostępne są w wielu kolorach drewna. To detal, który za-
wsze czyni mebel finezyjnym i eleganckim. 

Do wyboru wykończenie w skórze lub w tkaninie.

JOLYN
COMF 2FIX TKANINA SKÓRA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 54 • wysokość siedziska 45

57/49

87x86x100
Fotel



Sofa Kibo LC to domowe centrum relaksu. Gwarantuje wypoczynek całej rodzi-
nie, jak i zaproszonym gościom.  To mebel o nonszalanckiej urodzie, co podkreśla: 
duża ilość poduszek (wypełnionych pierzem), które nie lubią „grzecznego” układa-
nia oraz luźny pokrowiec z tkaniny (można go z łatwością zdjąć do prania). 

To jedna z najwygodniejszych sof, dzięki temu, że na siedzisku zastosowano inno-
wacyjne wypełnienie z materiału memory foam, które jest plastyczne i „oddycha-
jące”. To wypoczynek dla każdego: mały i duży, ciężki i lekki usiądą lub położą się 
tu wygodnie. Wypełnienie zawsze dostosuje się do danej sylwetki.

Kibo LC idealnie odnajdzie się we wnętrzach loftowych, nowoczesnych, inspiro-
wanych naturą czy boho. 

KIBO LC
TKANINACOMF M

szerokość • głębokość • wysokość w cm / głębokość siedziska 60 • wysokość siedziska 42

204x94x82
2,5

119x94x82
1

279x279x82
2,5C2,5

279x308x82
2,5C3 L/R

82x82x42
Footstool

17085

233x94x82
3

200

Kibo 3 + C + 2,5

LOOSE COVER



Krzesło do jadalni w stylu: kolonialnym, rustykalnym czy klasycznym. Idealnie współ-
gra również z antykami. Jest masywne i okazałe, dzięki czemu stanowi wygodny 
i reprezentacyjny element przestrzeni. 

Do wyboru wykończenie w skórze lub tkaninie. Wersja z dodatkowym, dekoracyj-
nym przeszyciem tapicerki. 

LAVAL
COMF 1FIX TKANINA SKÓRA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
wysokość siedziska 48

53x63x89
Krzesło



Fotel Layla to połączenie klasycznej, eleganckiej formy i współczesnych, odważ-
nych materiałów wykończeniowych. W zależności od stylistyki i charakteru wnętrza, 
w którym ma się pojawić, można wybierać w modelach na jasnych nóżkach - które 
wnoszą aurę lekkości, finezji lub na ciemnych nóżkach - które gwarantują stonowa-
ną elegancję, prestiż. Dostępny w wykończeniu zarówno w skórze, jak i w tkaninie. 
Zastosowane materiały najwyższej jakości zapewniają długotrwałe użytkowanie 
oraz łatwą pielęgnację mebla. Znakomicie sprawdza się w nowoczesnych przestrze-
niach biurowych, jak i domowych gabinetach, jadalniach i salonach. 

Fotel Layla dostępny także z metalowymi nóżkami Layla Stal Frame Grey, White lub 
Black.

LAYLA
COMF 1FIX TKANINA SKÓRA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 41 • wysokość siedziska 47

Fotel Low
56x60x84

Fotel High
56x60x84

42

42 Layla High - metalowe nóżkiLayla High Layla High Layla LowLayla Low



Wygodne  miejsce  przy  rodzinnym  stole  to ważny  element  życia.  Przy  takich  co-
dziennych nieodzownych  okazjach  doceniamy  funkcjonalność  wygodnych  foteli 
gwarantujących niezakłócony  spokój.  Liva  urzeka nowoczesną linią i dostępną ob-
rotową wersją, z powodzeniem łączy zalety fotela i krzesła.  Modernistyczne  wzor-
nictwo i nowoczesna forma współgra z wygodą i pragmatycznością. Fotel można 
dodatkowo wyposażyć w wykonany z tkaniny, zdejmowany ochraniacz podłokietni-
ków (LIVA/DIVA ARMRESTCOVER/PAIR) - parę ochraniaczy należy zamawiać osobno. 

Liva gwarantuje niezapomniane chwile komfortu i relaksu. 

LIVA
COMF 1FIX TKANINA SKÓRA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 50 • wysokość siedziska 48

60x65x89
 

40

Liva Light - nowa, lżejsza wersja o 3 kg



Aranżacja wnętrza przy zastosowaniu sofy typu 
Choice to prawdziwa przyjemność i wielkie 
wyzwanie dla osób pragnących wyrazić swój 
indywidualizm, charakter i pęd ku wolności 
tworzenia. Modułowy charakter zestawu mebli 
wypoczynkowych jest także wyzwaniem dla 
niezdecydowanych, bo wszystkie elementy są 
komfortowe, bezbłędnie jakościowo wykończo-
ne, więc niezwykle trudno podjąć decyzję o wy-
borze konkretnych modułów. Poduszka w wersji 
Night o wymiarach: 62x62x12 cm.

NEW CHOICE
SKÓRACOMF EUFIX TKANINA

szerokość • głębokość • wysokość w cm / głębokość siedziska 48 • wysokość siedziska 46

SKÓRA/TKANINA

moduły 1/1,5/2/2,5/3 nie posiadają własnych nóg 
należy łączyć je z boczkami lub pozostałymi modułami divan opcjonalnie  

dostępny z pojemnikiem  
na pościel

Boczki

57/87x93x83
1/1,5

115/136x93x83
2/2,5

171x93x83
3-siedzisko 2 lub 3 częściowe 

68x165x83
CHL

90x200x83
DIVAN L/R

110x110x83
CMAX

90x90x83
C

24x90x64
CAPE

19x90x62
WOO

22x90x57
CORE

12x89x60
DUKE

18x89x60
QUADRA

21x89x60
EDGE

26x89x60
KIWI

26x90x54
LAZY

19x90x68
SLIM

77x89x83
C 45

136/171x93x83
2,5 S/3 S

powierzchnia spania okazjonalnego :
2,5 S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 226
3 S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 226 

120/150

98 98
154,5 83

93

93

121x132x83
MULTI

62x62x47
Puf

moduły 1/1,5/2/2,5/3 nie posiadają własnych nóg 
należy łączyć je z boczkami lub pozostałymi modułami divan opcjonalnie  

dostępny z pojemnikiem  
na pościel

Boczki

57/87x93x83
1/1,5

115/136x93x83
2/2,5

171x93x83
3-siedzisko 2 lub 3 częściowe 

68x165x83
CHL

90x200x83
DIVAN L/R

110x110x83
CMAX

90x90x83
C

24x90x64
CAPE

19x90x62
WOO

22x90x57
CORE

12x89x60
DUKE

18x89x60
QUADRA

21x89x60
EDGE

26x89x60
KIWI

26x90x54
LAZY

19x90x68
SLIM

77x89x83
C 45

136/171x93x83
2,5 S/3 S

powierzchnia spania okazjonalnego :
2,5 S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 226
3 S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 226 

120/150

98 98

154,5 83

93

93

121x132x83
MULTI

62x62x47
Puf

moduły 1/1,5/2/2,5/3 nie posiadają własnych nóg 
należy łączyć je z boczkami lub pozostałymi modułami divan opcjonalnie  

dostępny z pojemnikiem  
na pościel

Boczki

57/87x93x83
1/1,5

115/136x93x83
2/2,5

171x93x83
3-siedzisko 2 lub 3 częściowe 

68x165x83
CHL

90x200x83
DIVAN L/R

110x110x83
CMAX

90x90x83
C

24x90x64
CAPE

19x90x62
WOO

22x90x57
CORE

12x89x60
DUKE

18x89x60
QUADRA

21x89x60
EDGE

26x89x60
KIWI

26x90x54
LAZY

19x90x68
SLIM

77x89x83
C 45

136/171x93x83
2,5 S/3 S

powierzchnia spania okazjonalnego :
2,5 S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 226
3 S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 226 

120/150

98 98

154,5 83

93

93

121x132x83
MULTI

62x62x47
Puf

na rys. moduł R

na rys. moduł R

2C Moduł
174x126x83

Puf nr 19
75x62x42

powierzchnia spania okazjonalnego: 2,5 S - szer. 120/ dł. 190/ głebokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 226, 3 S - szer. 150/ dł. 190/ głebokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 226



W Soleil ogromny komfort wpływa na realizację własnych marzeń. Regulowane 
zagłówki dbają o stylistykę na najwyższym poziomie. Sofa pozwala praktycznie 
zaaranżować wnętrza łączące kilka funkcji, np. w salonie, w którym sofa pełni rolę 
łóżka, a także pokoju gościnnego. Soleil to sofa z funkcją spania i z pojemnikiem 
na pościel. 

SOLEIL

szerokość • głębokość • wysokość w cm 
głębokość siedziska 58 • wysokość siedziska 41

COMF 1FIX TKANINA SKÓRA

2,5F+CHL
251x179x98

Wymiary powierzchni spania:
- szer. 199 cm, dł. 133 cm 
- głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 179 cm

CHL+2,5F
251x179x98



Krzesło jadalniane Oscar to mebel inspirowany stylem retro. W zależności od wy-
boru obicia, nabiera nieco innego wyrazu: w tkaninie może stylistycznie nawiązy-
wać do lat 60 ubiegłego wieku, natomiast w szarej skórze idealnie wpisze się we 
wnętrza w stylu nowojorskich apartamentów. 

Smukłe nóżki dostępne są w 10 kolorach drewna, dzięki czemu z powodzeniem 
można dostosować krzesło do stołu czy innych mebli, które pojawią się w danym 
wnętrzu. 

Wygodę użytkowania zapewnia wypełnienie z pianki, które na siedzisku dodatko-
wo pokryte jest wyściółką. Mebel przez długie lata będzie trzymał idealną formę 
i cieszył oczy. 

OSCAR
TKANINA SKÓRACOMF 1FIX

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 45 • wysokość siedziska 48

Krzesło
48x57x78

45

Oscar Mix - możliwość wyboru tkanin: 
- jedna tkanina w oparciu na zewnętrznej
  stronie oraz bodnie, 
- druga tkanina we wnętrzu oparcia 
  i na siedzisku.



Stylowa sofa Saturn o reprezentacyjnym charakterze. Dostępna w skórze i w tkani-
nie - w obu wersjach prezentuje się ponadczasowo i elegancko. 

Pikowane poduszki oraz przeszycia na brzegach mebla sprawiają, że sofa nie jest 
nudna - odnajdzie się w wielu aranżacjach, przy czym zawsze będzie ich central-
nym punktem.

Smukłe, wysokie nóżki - dostępne są w wielu rodzajach i kolorach drewna oraz 
wykończeniu w czarnym chromie. 

SATURN
COMF 2COMF MFIX TKANINA SKÓRA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 60 • wysokość siedziska 47

245x95x87
3

215x95x87
2,5

150 180

Saturn 3, nóżki Brushed Chrome Black Saturn 3, nóżki drewniane



Sofa modułowa Starlight to świeże i kreatywne podejście do przestrzeni wypoczynku 
w salonie. Mebel nietuzinkowy, który pozwoli stworzyć oazę relaksu dostosowaną do 
indywidualnych potrzeb i aranżowanej przestrzeni. 

Do skomponowania własnej wersji sofy Starligt można wykorzystać trzy rodzaje mo-
dułów, podnóżek oraz podnóżek XL. 

Starlight to sofa najwyższej jakości, o wygodnym, miękkim siedzisku i dobrze wy-
profilowanym oparciu. Poduchy zawierają elastyczną piankę, dzięki czemu zawsze 
utrzymują piękny kształt. 

Mebel dostępny wyłącznie w tkaninie. Nóżki sofy wykonane są z plastiku. 

STARLIGHT
COMF MFIX TKANINA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 64 • wysokość siedziska 49

102x102x84
1

102x102x49
Footstool XL

84x84x49
Footstool

102x102x84
1 L/R

102x102x84
C

102 64

Starlight 1 Moduł L+1 Moduł + Corner + 1 Moduł + 1 Moduł 
+1 Moduł R

Starlight PUF



Sofa modułowa Storm dostępna jest w dwóch odsłonach: Day i Night. To nowo-
czesny system, który umożliwia tworzenie różnych wersji tego mebla.  Dostęp-
nych jest bowiem aż 6 modułów, które można zestawiać w taki sposób, by jak 
najlepiej dostosować go do danej przestrzeni i potrzeb użytkownika. 

Poduszki również dobieramy według uznania: w wersji Day są one integralną czę-
ścią modułów, natomiast w wersji Night - małe, luźno układane. 

Oszczędna, wyważona bryła mebla sprawia, że pasuje on do wielu wnętrz. 

Sofa dostępna jest wyłącznie w tkaninie. Nóżki wykonane są z czarnego metalu. 

STORM
COMF 1FIX COMF EU TKANINA

szerokość • głębokość • wysokość w cm / głębokość siedziska 50 • wysokość siedziska 45

186x96x85
2,5 L/R

96x96x85
C

90x96x85
1,5

96x96x85
1,5 L/R

90 90 180

90x90x45
Footstool

96x135x85
CHL L/R

90/116/124x148x80 105/131/139x148x80

83/96/100x148x80 98/111/115x148x80

75x148x80 90x148x80

CHL 75 CHL 90

CHL 75 L/R CHL 90 L/R

CHL 75 MODUŁ CHL 90 MODUŁ

CARTER
podłokietniki fotele i sofy Blues z podłokietnikami CARTER , BAKER  lub MEMPHIS

moduły z podłokietnikiem CARTER, BAKER lub MEMPHIS

moduły bez podłokietnika

BAKER

MEMPHIS

7

20

24

90/116/124x101x80 105/131/139x101x80 165/191/199x101x80 195/221/229x101x80 215/241/249x101x80
1 1,5 2 2,5 3

75 90 150 180 200

83/96/100x101x80 98/111/115x101x80 158/171/175x101x80 188/201/205x101x80 208/221/225x101x80
1 L/R 1,5 L/R 2 L/R 2,5 L/R 3 L/R

75 90 150 180 200

75x101x80 90x101x80 150x101x80 180x101x80 200x101x80
1 MODUŁ 1,5 MODUŁ 2 MODUŁ 2,5 MODUŁ 3 MODUŁ

98x98x80
Cmax C 90 C 45

Sekcje końcowe

Narożniki

140x101x80
END PART L/R

76x76x44
PUFA

189x166x80
CEP

91x76x44
PUFA

162/170/172x162/170/172x80
MULTI

116 94116

90

90/116/124x148x80105/131/139x148x80

83/96/100x148x8098/111/115x148x80

75x148x8090x148x80

CHL 75CHL 90

CHL 75 L/RCHL 90 L/R

CHL 75 MODUŁCHL 90 MODUŁ

CARTER
podłokietnikifotele i sofy Blues z podłokietnikami CARTER, BAKER lub MEMPHIS

moduły z podłokietnikiem CARTER, BAKER lub MEMPHIS

moduły bez podłokietnika

BAKER

MEMPHIS

7

20

24

90/116/124x101x80105/131/139x101x80165/191/199x101x80195/221/229x101x80215/241/249x101x80
11,522,53

7590150180200

83/96/100x101x8098/111/115x101x80158/171/175x101x80188/201/205x101x80208/221/225x101x80
1 L/R1,5 L/R2 L/R2,5 L/R3 L/R

7590150180200

75x101x8090x101x80150x101x80180x101x80200x101x80
1 MODUŁ1,5 MODUŁ2 MODUŁ2,5 MODUŁ3 MODUŁ

98x98x80
CmaxC 90C 45

Sekcje końcowe

Narożniki

140x101x80
END PART L/R

76x76x44
PUFA

189x166x80
CEP

91x76x44
PUFA

162/170/172x162/170/172x80
MULTI

11694 116

90

90/116/124x148x80 105/131/139x148x80

83/96/100x148x80 98/111/115x148x80

75x148x80 90x148x80

CHL 75 CHL 90

CHL 75 L/R CHL 90 L/R

CHL 75 MODUŁ CHL 90 MODUŁ

CARTER
podłokietniki fotele i sofy Blues z podłokietnikami CARTER , BAKER  lub MEMPHIS

moduły z podłokietnikiem CARTER, BAKER lub MEMPHIS

moduły bez podłokietnika

BAKER

MEMPHIS

7

20

24

90/116/124x101x80 105/131/139x101x80 165/191/199x101x80 195/221/229x101x80 215/241/249x101x80
1 1,5 2 2,5 3

75 90 150 180 200

83/96/100x101x80 98/111/115x101x80 158/171/175x101x80 188/201/205x101x80 208/221/225x101x80
1 L/R 1,5 L/R 2 L/R 2,5 L/R 3 L/R

75 90 150 180 200

75x101x80 90x101x80 150x101x80 180x101x80 200x101x80
1 MODUŁ 1,5 MODUŁ 2 MODUŁ 2,5 MODUŁ 3 MODUŁ

98x98x80
Cmax C 90 C 45

Sekcje końcowe

Narożniki

140x101x80
END PART L/R

76x76x44
PUFA

189x166x80
CEP

91x76x44
PUFA

162/170/172x162/170/172x80
MULTI

116 94116

90

Storm Night Puf + 2,5 R

Storm Day CHL/L + 2,5 R



Krzesło do jadalni Toro dostępne jest w wielu wykończeniach, które determinują 
jego charakter. Można wybierać w skórach i tkaninach, w trzech rodzajach dekora-
cyjnych szwów oraz 10 kolorach drewnianych nóżek. Prosta, zdecydowana forma 
mebla sprawia, że jest on bardzo wygodny. 

Krzesła Toro idealnie współgrają w aranżacjach salonowych z sofą.

TORO
COMF 1FIX TKANINA SKÓRA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 47 • wysokość siedziska 49

47x61x84
Krzesło



Krzesło Vila to połączenie eleganckiej formy i funkcjonalności. Krzesło gwarantuje 
wygodne miejsce przy rodzinnym stole. Jest dostępne w wielu wykończeniach. 
Można wybierać w skórach i tkaninach. Prosta forma mebla sprawia, że jest on 
bardzo wygodny i znakomicie sprawdzi się w nowoczesnych przestrzeniach do-
mowych. Vila zapewni niezapomniane chwile komfortu. 

VILA
COMF 1FIX TKANINA SKÓRA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 44 • wysokość siedziska 47

47x55x84
Krzesło



Zippo to wygoda fotela, ale forma krzesła. W zależności od stylistyki jadalni, model 
na jasnych nóżkach dodatkowo podkreśli we wnętrzu aurę lekkości, finezji, nato-
miast wersja na ciemnych nóżkach gwarantuje stonowaną elegancję.

Wykończenie krzesła dostępne jest w skórze lub tkaninie. Zastosowane najwyższej 
jakości materiały zapewniają długotrwałe użytkowanie oraz łatwą pielęgnację mebla.

Znakomicie sprawdza się również w nowoczesnych przestrzeniach biurowych, jak 
i domowych gabinetach czy salonach.

ZIPPO
COMF 1FIX TKANINA SKÓRA

szerokość • głębokość • wysokość w cm      
głębokość siedziska 45 • wysokość siedziska 50

Fotel
62x62x90

52/41



PUFY 
PODUSZKI

92x51x33 48x48x39
PUF ORBIT

PUF ORBIT

PUF CANDY

PUF CANDY

FLOORCUSHION INDIAN 70
Poducha podłogowa 70x70x15

PODUCHA
FLOORCUSHION 
INDIAN 70

PODUSZKA DEKO VENDELE
45x30

PODUSZKA 
DEKO VENDELE

PODUSZKA DEKO RUTH
33x33

PODUSZKA 
DEKO RUTH

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również produkty stricte deko-
racyjne, dzięki którym każda aranżacja stanie się kompletna i namasz-
czona stylem. Dysponujemy m.in. rozmaitej struktury poduchami 
i poduszkami.

Poduszka Vendele i Ruth dostępna jest tylko w wybranych tkaninach, 
a poducha podłogowa Indian tylko w wybranych tkaninach i skórach.



LEGENDA

luźny pokrowiec (Loose Cover) – umożliwia łatwe zdjęcie pokrowca  
w celu wyprania (sprawdzić instrukcję prania tkaniny)  
lub zmianę sofy przez założenie pokrowca w innej tkaninie i kolorze

przytapicerowany pokrowiec

poduszki oparciowe – 70% pierze + 30% silikon 
poduszki siedziskowe – pianka wysokoelastyczna + pianka memory

poduszki oparciowe – 70% pierze + 30% silikon 
poduszki siedziskowe – pianka wysokoelastyczna + top pierzowy

poduszki oparciowe – pianka wysokoelastyczna + pianka supersoft
poduszki siedziskowe – pianka wysokoelastyczna

poduszki oparciowe – silikon 
poduszki siedziskowe – pianka wysokoelastyczna

model dostępny w tkaninie 

model dostępny w skórze

funkcja spania okazjonalnego

funkcja spania

Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony stojąc przodem do sofy

OZNACZENIA w opisie modeli:

 F – funkcja spania
 S – sedak – funkcja spania okazjonalnego
 CHL – szezlong
 DIVAN – divan
 C – narożnik np C90, C45
 L lub R – lewy (Left) / prawy (Right)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorów,  
wzornictwa, wymiarów i prezentowanych wyrobów.  
Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych do 3%.
Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebli.

WYBARWIENIA NÓŻEK DREWNIANYCH

OAK WAL COL

UNLWHT

BLK OAK GREY SOAP WHT

NAT

COMF EU

COMF 1

COMF M

COMF 2

FIX

TKANINA

SKÓRA

SLEEP OCC

SLEEP

LOOSE COVER





Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
kolorów, wzornictwa, wymiarów i prezentowanych wyrobów. 
Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych do 3%.

Salon:

www.mti-furninova.pl


