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szer. x gł. x wys. mebla w cm

79x64x43
PUF 

fix comf
2 tkanina skóra

Aura High 3, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych

Aura – modern classic... sofa o nieodpartym 
uroku, wnosi do wnętrza atmosferę klasyczne-
go wdzięku i proporcji. Projekt Aury jest próbą 
stworzenia kompromisu pomiędzy nowocze-
snością i klasyką. Delikatne nóżki to klasyka 
i nowoczesność u podstawy. Aura stanowi in-
spirujący, piękny i stylowy mebel.

Wymarzony styl eklektyczny – w ekskluzyw-
nym wnętrzu dobrane wysokie oparcie i niższe 
podłokietniki, całość pokryjemy piękną skórą. 

Wyśniony, bajeczny empire – w pięknym sa-
lonie eklektyczną bryłę oprawimy, wzorzystą 
tkaniną.

Wyszukany luksus art deco – w przestronnym 
gabinecie zrównamy wysokość oparcia i pod-
łokietników.

Poduszki oparciowe w tkaninie są odwracalne.

 dostępne nóżki:

AURA MAT BLK CHROM
drewniana AURA Wood

siedzisko: wys. 43/ gł. ~60-50

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

AURA High Divan L, sofa dostarczana 
bez elementów dekoracyjnych

Aura Divan R

High 3
209x88x98

3
204x86x86

na rys. Divan L na rys. Divan L

na rys. Divan+3

na rys. Divan+3

Divan L/R High
197x88x98

Divan L/R
194x86x86

High Divan+3 lub 3+Divan
284x196x98

Divan+3 lub 3+Divan
280x194x862,5

174x86x86
High 2,5
179x88x98

180

150 150

180

AURA
nieodparty urok
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Kanapa Avignon niejednego zachwyci  
i uwiedzie swoją niezwykłą prostotą, 
połączoną z perfekcyjnym wykonaniem  
na bazie najwyższej klasy materiałów. 
Projektant odwołał się do podstawowych 
figur i brył. Kwadrat, prostokąt, prostopa-
dłościan – to wystarczyło, aby powstał 
model ponadczasowy, trwały i inspirują-
cy do szukania dodatkowych akcesoriów  
w postaci poduch, narzut, które wyrażą 
osobowość użytkownika, jego gust i styl 
życia. Kolekcja Avignon jest bardzo bo-
gata; znajdują się w niej zarówno kana-
py, narożniki w różnych rozmiarach, jak 
i fotel z podnóżkiem.

Poduszki oparciowe w tkaninie są od-
wracalne.

fix comf
eu

comf
1

comf
2 tkanina skóra

Avignon – 2,5

 dostępne nóżki:

drewniana AVIGNON 16 cm
chromowana MANDALAY 16 cm

162/183x90x78
2/2,5

208x90x78
3

80x83x78
1

76x60x43
PUF 2014

siedzisko: wys. 43/ gł. 61

46 128/149 174

258x237/258x78
2,5C2/2,5C2,5

237x237x78
2C2

258x203x78
2,5DIV

283x237x78
3C2

283x258/283x78
3C2,5/3C3

ponadczasowa prostota
AVIGNON

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w 
zależności od wyboru tapicerki i kon-
figuracji. Piktogramy nie odzwiercie-
dlają proporcji i kształtu mebla.

Avignon 3
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szer. x gł. x wys. mebla w cm siedzisko: wys. 46/ gł. 48

170/206x89x90
2/2,5

176/206x89x90
2S/2,5S

105x89x90
1

66 130/166 136/166

120/150

295x236x90
3C2

236x236x90
2C2

228x89x90
3

188

powierzchnia spania okazjonalnego:
2S – szer. 113/ dł. 179/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 240
2,5S – szer. 143/ dł. 179/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 240

Kształt bryły sofy Bari wyrasta z idei uni-
wersalnego wzornictwa i jest kwintesen-
cją dobrego smaku projektanta. Łukowa 
linia boków sofy nadaje jej odrobinę  
finezji. W skład kolekcji wchodzą kanapy, 
sofy z funkcją spania, narożniki i fotel. 
Bari przetrwa wszelkie trendy meblar-
skiej mody.

–  poduszki dekoracyjne deko art.38 
   dostarczane razem z sofą

Poduszki siedziska i oparciowe są odwra-
calne.

comf
eu tkaninafix sleep

occ

kwintesencja dobrego smaku
BARI

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

Bari 2,5S
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Berber 3 FIX, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych

siedzisko: wys. 43/ gł. 55

Model w tkaninie może być wykonany w wersji 
z luźnym pokrowcem L/C. Berber 4 L/C.

250x95x73
3

277x95x73
4

218x95x73
2,5

143 175 202

comf
eufix

Delikatnie, harmonijnie ale stanowczo 
– tak właśnie Berber ozdobi wnętrze. 
Zapewnia swoim użytkownikom kom-
fort i  wygodę nieporównywalną z  ni-
czym innym. Design podkreśla wysu-
blimowany kształt i idealnie zachowane 
proporcje. Berber może przeobrazić się 
z  ekskluzywnego, obitego skórą klasyka, 
poprzez pluszowego eleganta w lniane-
go ekologa. Funkcjonalne, zdejmowane 
pokrowce zapewniają czystość i dają 
możliwość do modyfikacji w odważnych 
sezonowych aranżacjach podążających 
za najnowszymi trendami mody.

Berber to harmonia dobrego smaku, 
piękna i wygody.

Poduszki w tkaninie są odwracalne.

l/c comf
2 tkanina skóra

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

delikatnie i stanowczo
BERBER
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Birmingham – ZAKRZYWIONA + PUF, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych 

Sofa Birmingham to tchnienie luksusu  
i wytworności. Wydaje się klasyczna,  
ale podłokietniki zaskakują ciekawym, 
oryginalnym wyprofilowaniem i wysma-
kowanymi szczypankami. We wszystkich 
modelach kanap rodziny Birmingham,  
tapicerowanych tkaniną, są luźne po-
krowce do zdejmowania. Zmianę aran-
żacji wnętrza ułatwią nóżki fortepianowe 
z kółkami. Sofa Birmingham w pokryciu 
skórą niezaprzeczalnie stanowi nową  
jakość wystroju wnętrza.

Poduszki w tkaninie są odwracalne.

 dostępne nóżki:

HOWARD kol BRASS
HOWARD kol CHROM
HOWARD z kółkiem OXIDATED
HOWARD bez kółka

188x100x85
2,5

89x157x85
1CHL

89x100x85
1

siedzisko: wys. 45/ gł. 54

59

253x120x85
ZAKRZYWIONA

82x56x48
PUF

158

220x100x85
3

190

comf
eu

comf
2 tkanina skórafix

Birmingham 1CHL

nowa jakość luksusu
BIRMINGHAM

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Cairo Divan +2,5

siedzisko: wys. 49/ gł.60

Cairo Divan+2,5

Cairo 3

fix

Cairo jest inna niż wszystkie sofy, łączy 
w  spokojną geometrię piękną linii opar-
cia, podłokietnika i siedziska. Profilowane 
oparcie jest niskie, podłokietnik obły, a po-
duchy imponują dopracowanym kształ-
tem i pierzowym wnętrzem. To powiew 
orientalnego uroku w salonie. Kurtuazyj-
nie dopasowane siedziskowe poduchy są 
wręcz stworzone do tego, aby zapewnić 
odpoczynek w pięknej przestrzeni. Cairo 
to symbioza kontrastów – w wersji jasnego 
obicia przepięknie komponuje się z ciem-
ną ramą dolną i nóżkami. 

Model Cairo jest komfortowym kompro-
misem przyjemności wypoczywania i es-
tetycznej potrzeby posiadania niezwykłe-
go wystroju wnętrza. Doskonale sprawdzi 
się w każdym domu.

comf
2 tkanina

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

spokojna geometria
CAIRO comf

1

217x90x75
3

181

254x216x75
2,5DIV

187x90x75
2,5

151

2,5+Chl
261x155x75

na rys. 2,5+CHL

3+Chl
291x155x75284x216x75

3DIV

na rys. 3+CHL

Chantal 4                                                                                           sofy dostarczane bez elementów dekoracyjnych                   Chantal 3 
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Rozświetlająca biel, klasyka kształtów, roz-
koszna miękkość dużych, poduch, two-
rzących oparcie sofy i jej siedzisko… – to 
zdecydowanie cechy skandynawskiego, 
minimalistycznego stylu, w którym este-
tyka gra nie tylko pierwsze, ale i doskonale 
brzmiące skrzypce. W tym przypadku rolę 
skrzypiec gra Chantal – linia sof wyjątko-
wych, zaprojektowanych i wykonanych 
z  niezwykłą dbałością, podkreślających 
unikatowość wnętrza. W jakiejkolwiek 
scenerii ten model by nie zagościł, tchnie 
w  pomieszczenie potężną dawkę elegan-
cji, świeżości i harmonii. Jasna tapicerka 
rozluźni poważny charakter utrzymanych 
w ciemnej barwie ścian (grafit, czerń, brąz), 
a w tła zdecydowanie jaśniejsze (pastele 
i wszelkie odcienie szarości), wtopi się nie-
znacznie, z typową sobie powściągliwością. 
Poduszki w tkaninie są odwracalne.

comf
eu

comf
2 tkaninafix

207x88x88
3

252x88x88
4

177x88x88
2,5

157x88x88
2

141121 171 216 74

103x88x88
FOTEL

Chantal 3

siedzisko: wys. 48/ gł.56

* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i kon-
figuracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla. Wy-
stępowanie pofalowań w częściach miękkich siedzisk lub oparć jest wy-
nikiem zamierzonym i zgodnym z pierwotnym założeniem projektowym.

rozświetlająca biel
CHANTAL

Chantal 4                                                                                           sofy dostarczane bez elementów dekoracyjnych                   Chantal 3 
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Chicago – 3

Ponadczasowa elegancja sofy zachwyca 
każdego, kto na nią patrzy. Do wnętrza 
wnosi elegancję, połączoną z wysoką  
jakością wykonania i użytych materiałów. 
Efektownie wygląda wersja z przytapice-
rowaną falbanką, skrywającą prawie cał-
kowicie nóżki mebla. Klasyczna stylistyka 
mebla wprowadza do aranżacji wnętrza 
spokój i ciepło. W zestawie znajduje się 
jeszcze sofa w wersji z luźnym pokrow-
cem, fotel, podnóżek i sofy rozkładane  
z funkcją spania.

–  poduszki dekoracyjne deko art.14 
   dostarczane razem z sofą

Poduszki są odwracalne.

 dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 160
nóżka drewniana MANCHESTER – dodatkowo odpłatnie zamawiana

180x92x94
2,5/2,5S

157x92x94
2

81x56x41
PUF nr 13 LC lub 14 FIX

99x92x94
1

siedzisko: wys. 49/ gł. 50

57 138

120

115

212x92x94
3/3S

170

150

powierzchnia spania okazjonalnego:
2,5S – szer. 113/ dł. 179/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242

3S – szer. 143/ dł. 179/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242

l/c fix comf
eu tkanina sleep

occ

efektowność i klasyka
CHICAGO

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

Chicago 3 LC
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Fama 4 LC

Rodzina sof Fama zasługuje na szczegól-
ną uwagę. Kanapy są okazałe, rozłoży-
ste, a miękkie i ergonomiczne siedziska 
sprzyjają długim chwilom odpoczynku.  
W dodatku projektant wyposażył je  
w praktyczne, zdejmowane pokrowce, 
wiązane „gorsetowo”. Wyszukane, ale 
praktyczne sposoby pielęgnowania me-
bli są zawsze w cenie. Dzięki łatwości 
utrzymania kanap w czystości niestrasz-
ne będą na niej nawet harce dzieci.

–  sofa nie może być wykonana w gru-
bych tkaninach

Poduszki są odwracalne.

232x96x˜82-86
3

257x96x˜82-86
4

204x96x82
2,5

91x61x46
PUF

siedzisko: wys. 45/ gł. ~40-50

150 178 205

l/c comf
eu

comf
2 tkanina

dla odpoczynku
FAMA

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, 
w zależności od wyboru tapicerki 
i konfiguracji. Piktogramy nie 
odzwierciedlają proporcji i kształtu 
mebla.

Fama 4 LC Fama Puf



12

szer. x gł. x wys. mebla w cm

W klasycznym wnętrzu, sofa z surowej bru-
natnej skóry stwarza klimat klubowy i aż prosi 
o doborowe towarzystwo gawędzących dżen-
telmenów w nieco zadymionej atmosferze. 
A dla lejdis – sofa z błyszczącej czerwonej skó-
ry – z takim temperamentem łatwo o inspira-
cję do dyskusji o najnowszych trendach mody. 
Golem O-Special ma piękną, klasyczną linię 
i  trzy opcje: potrójnego, podwójnego i  poje-
dynczego siedziska. Inspiruje do wygodnego 
czytania codziennej prasy lub dobrej książki. 
Opcja O-Specjal to wynik perfekcyjnego wy-
konania i wyboru luksusowej skóry obiciowej. 
Jest nacechowany prestiżowym indywiduali-
zmem, co podkreśla mocno ekstrawagancki 
szew otwarty i idealnie dobrane poduszki. Ten 
wyjątek docenią spragnieni wygody i spokojni 
domatorzy oraz celebryci, dla których design 
jest wodą i  powietrzem.

Prestiż i urok klasyki dla wybranych.

siedzisko: wys. 41/ gł.57

l/c comf
2 skóra

Golem O-Special 1 LCGolem O-Special 3 LC

3
230x102x80

2,5 
200x102x80

1
118x102x80

180 150 68

Golem O-Special 3 LC, Sofa dostarczana
bez 2 poduszek dekoracyjnych Golem Deko Lux 55x35x15cm

55x35x12
Golem Deco

64x64x41
Puf

urok klasyki
GOLEM O-SPECIAL

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.
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szer. x gł. x wys. mebla w cm siedzisko: wys. 40/ gł. 60

Masywna,  o  prostych  bryłach  sofa  zasta-
nawia wzornictwem. Podłokietniki spra-
wiają wrażenie wyciosanych z twardego 
materiału. W modelu Calabria podłokiet-
nik ma 31cm szerokości, w Havana 40 cm. 
Jest to celowe działania projektanta, który 
w  prostocie dostrzegł niepowtarzalne 
piękno. W tym przypadku łączy się ono 
z nieoczekiwaną miękkością siedziska, wy-
godą oparcia  i  użytecznością  szerokich  
podłokietników. W  sofie  Calabria  i Havana 
spotkała  się  elegancja  z komfortem wypo-
czynku. Sofa może być dostarczona z funk-
cją wysuwanego siedziska (SLIDE) oraz pod-
noszonych zagłówków (HR). Obie funkcje są 
ważne dla wygodnego ułożenie ciała.

Poduszki oparciowe w tkaninie są odwra-
calne.

comf
eu

comf
2 tkanina skórafix

nóżka drewniana CALABRIA
nóżka chromowana LOUNGE CHROM 

drewniana TOSCANA
nóżka chromowana TOSCANA CHROM

Calabria – dostępne nóżki: Havana – dostępne nóżki:

HR podnoszone zagłówki

Calabria 2,5+CHL+ SLIDE+HEADREST

Havana 2,5

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

234/216x110x82
2,5

310/292x175x82
2,5CHL

159/141x110x82

Havana / Calabria

1,5

79 154

258/240x110x82
3

178

93x93x39
PUF NR 21

75x90x39
PUF NR 20

62x62x39
PUF NR 18

75x62x39
PUF NR 19

elegancja i komfort wypoczynku
HAVANA / CALABRIA
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Kansas – 3, 2

W zestawie Kansas znajdują się sofy, na-
rożniki i fotele, które można dowolnie 
konfigurować, dopasowując w ten spo-
sób ustawienie mebli do swoich indy-
widualnych potrzeb. Przestrzeń wnętrza 
z meblami modelu Kansas prowokuje 
do kontaktów i towarzyskich spotkań. 
Nieoceniona wprost wydaje się w tym 
przypadku miękkość i giętkość licznych 
poduch. 

–  poduszki dekoracyjne deko art.21 
   dostarczane razem z sofą

Kansas 2,5 sedaflex150 jest wyposażony 
w grubszy 11 cm materac do spania. 

Poduszki są odwracalne.

196/222x95x92
2/2,5

279x254/279x92
2,5C2/2,5C2,5

161x95x92
1,5

siedzisko: wys. 50/ gł. ~56-46

87 122/148

248x95x92
3

174

161x95x92
1,5S

222x95x92
2,5S

powierzchnia spania okazjonalnego: 
1,5S – szer. 63/ dł. 179/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 245
2,5S – szer. 133/ dł. 179/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 245
2,5 sedaflex150 – szer. 140/ dł. 195/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 245

70

87

140

148

comf
eu tkaninafix sleep

occ

239x95x92
2,5S sedaflex150

150

165

prowokuje do spotkań towarzyskich
KANSAS

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

Kansas 2,5
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Ekstrawagancję i prestiż Leon zawdzięcza 
wysokiej jakości skórzanym obiciom i  per-
fekcyjnemu wykończeniu. Nowoczesny 
mebel salonowy może stać według uznania 
w równie prestiżowym rodzinnym towarzy-
stwie: ekskluzywnej małej lub dużej sofy 
z szezlongiem lub bez, fotela i pufy. Klasycz-
na i elegancka linia stylu jest podkreślona 
dekoracyjną kedrą, lub specjalnym szwem 
otwartym, który dodaje całości indywidual-
nego charakteru. Leon dzięki ozdobnemu 
otwartemu przeszyciu pretenduje do sa-
lonów, w których indywidualizm współgra 
z  klasyką. To wygodny, wyważony, propor-
cjonalny i ponadczasowy mebel. Pięknie 
prezentuje się w matowej skórze o ciepłej 
miodowej barwie, ale gdyby chciał, mógłby 
błyszczeć... Nonszalancki Leon lubi się wy-
różniać.
Poduszki w tkaninie są odwracalne.

siedzisko: wys. 46/ gł. 60

comf
eu

comf
2 tkanina skórafix

LEON – CHROM
PILAR STAL BLACK

dostępne nóżki:

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

ekstrawagancja i prestiż
LEON

2,5
172x94x81 194x94x81

3
79x94x81
1

245x153x81
2,5+Chl L/R

76x60x46
PUF

17415259

Leon 3 O-Special, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych

Leon 3 O-Special

LeonPuf
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Szukasz czegoś, co pomieści w sobie klasę, 
prestiż, szyk i na okalającej go ścianie? Cze-
goś ekskluzywnego, a zarazem klasyczne-
go w swej prostocie i – mimo upływu czasu 
– niepozbawionego dobrego smaku? Mas-
simo jest tym, czego szukasz. Salony, gabi-
nety, kancelarie prawnicze, lofty, agencje 
reklamowe, urzędy i wszelkie placówki 
noszące znamiona biura, których wyznacz-
nikiem są fachowość i profesjonalizm – to 
miejsca, w których ta gruba, meblowa ryba 
odnajdzie się bez problemu. Z właściwym 
sobie rezonem brylować będzie tam, gdzie 
powietrze pachnie sukcesem. Ekskluzyw-
ny, a jednocześnie klasyczny i bezpieczny, 
doda świetności pomieszczeniu, w którym 
się znajdzie. Pozornie ciężka, lecz eleganc-
ka – doskonale wpasuje się niemal w każdą 
przestrzeń.

siedzisko: wys. 45/ gł. 56

fix comf
1 tkanina skóra

klasyka, prestiż i szyk
MASSIMO

195x90x83
3

240x90x83
4

165x90x83
2,5

139 169 209

77x92x101
 

47

PUF
70x55x45

* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i kon-
figuracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla. Wystę-
powanie pofalowań w częściach miękkich siedzisk lub oparć jest wynikiem 
zamierzonym i zgodnym z pierwotnym założeniem projektowym.

Massimo 4, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych

Massimo 3

Massimo Puf

Massimo Fotel
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Ponadczasowa elegancja sofy zachwyca 
każdego, kto na nią patrzy. Do wnętrza 
wnosi elegancję, połączoną z wysoką  
jakością wykonania i użytych materiałów. 
Efektownie wygląda wersja z przytapice-
rowaną falbanką, skrywającą prawie cał-
kowicie nóżki mebla. Klasyczna stylistyka 
mebla wprowadza do aranżacji wnętrza 
spokój i ciepło. W zestawie znajduje się 
jeszcze sofa w wersji z luźnym pokrow-
cem, fotel, podnóżek i sofy rozkładane  
z funkcją spania.

–  poduszki dekoracyjne deko art.14 
   dostarczane razem z sofą

Poduszki są odwracalne.

l/c fix comf
eu tkanina sleep

occ

Oakland 3S

180x92x94
2,5/2,5S

81x56x41

PUF nr 13 LC 
lub 14 FIX

99x92x94
1

siedzisko: wys. 49/ gł. 50

57 138

120

212x92x94
3/3S

170

150

227/283x227x94
2C2/3C2

powierzchnia spania okazjonalnego:
2,5S – szer. 113/ dł. 179/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242
3S – szer. 143/ dł. 179/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242

157x92x94
2

115

 dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 160
nóżka drewniana MANCHESTER – dodatkowo odpłatnie zamawiana

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

klasyczna stylistyka
OAKLAND

Oakland 3S
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Model Orlando występuje w wielu wa-
riantach długości i szerokości. Narożniki, 
sofy, fotele mają coś z magii: przyciągają, 
urzekają, fascynują. Sofa Orlando to mebel 
o wyrazistej, zdecydowanej linii stylistycznej, 
doskonała propozycja do aranżacji wnętrz 
klasycznych, a  także nowoczesnych. Liczy 
się wygoda użytkowania wyrażona w wielu 
możliwościach wypoczynku. Granada – wer-
sja z luźnym pokrowcem – ucieszy tych, któ-
rzy zmuszeni będą do częstego czyszczenia 
powłoczek poduch i siedzisk.

–  poduszki dekoracyjne deko art.21 do-
starczane razem z sofą

Orlando 2,5 sedaflex150 jest wyposażone 
w grubszy 11 cm materac do spania. 

Poduszki są odwracalne.

Orlando 2,5 LC

190/215x98x100
2/2,5

250/276x276x100
2C2,5/2,5C2,5 tylko FIX

153x98x100
1,5

87 124/149

240x98x100
3

174

153x98x100
1,5S

215x98x100
2,5S

siedzisko: wys. 54 (z f. spania), 51 (bez f. spania) / gł. 52

149

140

87

70

powierzchnia spania okazjonalnego:
1,5S – szer. 63/ dł. 179/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 248
2,5S – szer. 133/ dł. 179/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 248
2,5 sedaflex150 – szer. 140/ dł. 195/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 248

comf
eu tkanina sleep

occfixl/c

232x98x100
2,5 sedaflex150

150

166

Orlando 1,5 FIX – nóżki drewniane tylko w wersji FIX

Orlando 3 FIX

magiczne miejsce
ORLANDO

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Petito – w niewielkim pomieszczeniu daje 
wielkie poczucie komfortu. Petito lubi 
eleganckie kreacje. Harmonijna, spokojna 
i  szlachetna linia wskazuje na klasyczny 
styl, ale możliwość stylizacji i dobór tkanin 
to zachęta by wyjść naprzeciw aktual-
nym trendom mody. Komfortowy Petito 
oprócz wygody codziennego użytkowa-
nia zapewnia najwyższy poziom relaksu. 
Petito nobilituje również dbałość o wy-
gląd – zdejmowane pokrowce są gwaran-
cją poczucia czystości.

Poduszki są odwracalne.

siedzisko: wys. 47/ gł. 51-66

Pokrowce można zdjąć i wyprać zgodnie z instrukcją
konserwacji

comf
2 tkaninal/c

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

niewielkie a wielkie 
PETITO

248x102x82
4

198x102x82
3

168x102z82
2

103x102x82
1,5

60x45x44
PUF

46x40x10
PODUSZKA

96x80x44
PUF

239 189 159 94

72x84x82
1 FOTEL

63

Petito 4, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych

Mały puf o wymarach 60x45x44
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Rocco to model, niezwykle strojny, nasyco-
ny wykwintem i galanterią. Bez problemu 
wpasuje się w przestrzeń utrzymaną w stylu 
art deco, czy vintage, zwłaszcza w otoczeniu 
mebli kolonialnych. 

Miękkie wypełnienie, a także łatwe w utrzy-
maniu i pielęgnacji obicie, zachęcają do 
wpisania tego eksponatu w każdą strefę wy-
poczynku. Bez przeszkód można ją nazwać 
królową popołudniowej siesty. I to zarówno 
w godzinach, jak i poza godzinami pracy. 

Głęboka i charakterna barwa tapicerki, 
podkreśli urodę niejednego salonu czy ga-
binetu. Sprawdzi się tak samo w kawalerce 
o skromnym metrażu, jak i w przestronnym 
penthousie. Naga, ceglana ściana natomiast, 
czy pokaźna, pod sam sufit biegnąca, do-
mowa biblioteczka, wydobędą z niej nieco 
orientalną, artystyczną duszę. 

Rocco 3; sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych

siedzisko: wys. 45 / gł. 55

wykwint i galanteria
ROCCO

* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i konfiguracji. 
Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla. Występowanie pofalo-
wań w częściach miękkich siedzisk lub oparć jest wynikiem zamierzonym i zgodnym 
z pierwotnym założeniem projektowym. Rocco 3+DIVAN

Puf Rocco2,5+CHL/3+CHL
282/312x150x78

PUF
80x60x45

2,5
198x90x78

142

3
228x90x78

172

269/299x240x78
2,5+Divan/3+Divan

fix comf
1

comf
2 tkanina skóra
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Duża sofa Salma, dzięki uniwersalnej sty-
listyce, świetnie odnajdzie się w każdej 
przestrzeni. O wygodę, w zależności od 
wybranego standardu, zadbają siedziska 
wypełnione grubą pianką lub wkładem 
pierzowym. Poduszki wypełnione są mie-
szanką naturalnego pierza i włókien siliko-
nowych lub samymi włóknami silikonowy-
mi. Kolorystyka nóżek (drewno lub czarny 
chrom) pozostaje w gestii klienta. Dzięki za-
stosowaniu materiałów najwyższej jakości, 
mebel będzie zapewniał wygodę i  odpo-
czynek przez długie lata. Za sprawą swoich 
rozmiarów, sofa Salma okaże się nieocenio-
na zwłaszcza podczas przyjęć i rodzinnych 
spotkań przy stole. Dostępne wersje NIGHT 
– wiele małych poduszek oparciowych 
i  DAY – poduszki oparciowe o szerokości 
poduszek siedziskowych.

siedzisko: wys. 44/ gł. 55

* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru ta-
picerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji 
i kształtu mebla. ** Szerokość siedziska dla wersji Day.

uniwersalna stylistyka
SALMA

Salma Day 3, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych

Salma Night 3+C+EP

Puf Salma

2,5
182x90x80

150/130** 180/160**

3
212x90x80

3+C+EP
284x213x80

PUF
75x50x44

comf
eu

comf
2 tkanina skórafix

 dostępne nóżki:

drewniana Smile 16cm
Dione Small – BRUSH BLK CHROM 16cm
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Uptown to wielozadaniowy, system wy-
poczynkowy, cechujący się klasyką barw, 
elegancji i stylu. Idealny zarówno do wnętrz 
mieszkalnych, jak i instytucjonalnych (prze-
stronne hole w pomieszczeniach typu: 
banki czy urzędy). Jego funkcjonalność 
i  praktyczność rozkwitnie wszędzie tam, 
gdzie wizyty, przyjęcia, imprezki i wszelkiej 
maści zebrania rodzinno-towarzyskie są na 
porządku dziennym. Sofa Uptown ema-
nuje bowiem klasyczną prostotą, nowo-
czesnością i skandynawskim wdziękiem, 
a mocna forma siedziska, ładnie kontrastu-
je z subtelnymi nóżkami podstawy. Zawsze 
w dobrym guście, niezależnie od tego, czy 
posadzisz na niej nobliwe grono znajo-
mych, czy bandę dzieciaków z sąsiedztwa, 
zaproszonych przez Twoją pociechę na 
bajkowy seans. Wszystko to bez krępującej 
konieczności dostawiania krzeseł. 

Uptown DIVAN+2,5+C+2,5, sofa dostarczane bez materaca i elementów dekoracyjnych

siedzisko: wys. 44 / gł. 56

klasyka barw, elegancji i stylu
UPTOWN

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

fix comf
1 tkanina

270x161x79
2,5+CHL

263x204x79
2,5+DIVAN

335x264x79
2,5+C+2,5+DIVAN

264x264x79
2,5+C+2,5

244x294x79
2+C+3

300x161x79
3 CHL

293x204x79
3+DIVAN

192x91x79
2,5  

222x91x79
3 

181

150
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Konstrukcja sofy Valmont, oparta na litym 
drewnie, unoszona jest na metalowych 
wspornikach w kształcie prostokąta.  
Obszerne, wygodne siedziska oraz mięk-
kie oparcia są gwarancją wszechogar-
niającego odprężenia. Nuta nowocze-
sności, zawarta we wzornictwie bardzo 
licznej rodziny mebli Valmont, zwiększa 
atrakcyjność komponowania przestrzeni 
wypoczynkowej, inspiruje do tworzenia 
indywidualnego klimatu we wnętrzu 
mieszkania. Do wyboru są narożniki, sofy 
w różnych wymiarach oraz fotel z pod-
nóżkiem.

Pufa Valmont przy wybraniu nóżek BRIN-
DISI posiada 4 nogi BRINDISI SMALL.

Valmont – 2,5 + DIVAN R z nóżkami VALMONT CHROM

 dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka VALMONT CHROM
BRINDISI LARGE CHROM

182/202x90x76
2/2,5

120x90x76
1

siedzisko: wys. 41/ gł. 59

62

124/144

220x90x76
3

162

253/273/290x201x76
2DIV/2,5DIV/3DIV

289x251/271/289x76
3C2/3C2,5/3C3

72x62x42
PUF

251/271/271x251/271x76
2C2/2,5C2/2,5C2,5

fix comf
1 tkanina skóra

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

szeroko i wygodnie
VALMONT

Valmont 2.5 z nóżkami VALMONT CHROM

Puf Valmont z nóżkami VALMONT puf Legframe CHR 
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szer. x gł. x wys. mebla w cm

Vesta 3 wersja ze szwem F-SPECIAL, sofa dostarczana bez dekoracyjnych elementów 

Vesta jest wyjątkowa i niepowtarzalna, bo Vesta 
to rozbudowana rodzina modułów osobno ta-
picerowanych tkaniną lub skórą. 13 różnej wiel-
kości części wraz z podnóżkiem można zestawić 
w dowolnej konfiguracji i wielkości. Sofa Vesta 
zachwyca starannym i pomysłowym wykończe-
niem: szwy tworzą dekoracyjne wypustki. 

–  oprócz    szwu    standardowego  STANDARD  
dostępna  wersja  ze  specjalnym szwem  
francuskim:  F-SPECIAL  (szycie  na zewnętrz-
nych krawędziach)

– moduły 1, 1,5, 1L/R, 1,5L/R, C, C L/R, CHL L/R, 
EP L/R, PUFY dostępne również w wersji z luź-
nym pokrowcem L/C

Dostępna z różnymi wysokościami oparcia i głę-
bokościami siedziska. Vesta wysokość 74 cm / 
głębokość siedziska 63 cm; Vesta High wyso-
kość 83** cm / głębokość siedziska 59 cm.

 dostępne nóżki:

VESTA drewno 10cm
VESTA w kolorze aluminium 10cm
VESTA stal 10cm
VESTA drewno High 13cm
VESTA Carbon Steel Shiny 13cm

 siedzisko: wys. 42/45**, gł. 63/59**

216/230x94x74/83**
2,5/3

260x94x74/83**
4

249x94x74/83**
PUF 2,5

300x160x74/83**
2,5+CHLL/R

76x56x42
PUF

56x16x16
WAŁEK

81/91x94x74/83**
1/1,5 MODUŁ

106/116x94x74/83**
1/1,5 L/R MODUŁ

191/206x94x74/83**
2,5/3 L/R MODUŁ

94x94x74/83**
C

120x94x74/83**
C L/R

110x160/225x74/83**
CHL/ CHL XL L/R

150x94/160x74/83**
EP/ EP XL L/R

91x94x42/45**
PUF MODUŁ

156/170 200

76/86 161/176

Szew F-SPECIAL

Vesta 2,5+CHL wersja ze szwem STANDARD

comf
2

comf
1 tkanina skórafixl/c

**Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru 
tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji 
i kształtu mebla.
** Wysokość i głębokość wersji Vesta High (z nóżkami Vesta 
High lub Vesta Carbon Steel Shiny).

na rys. PUF 2,5 na rys. 2,5+CHL

na rys. moduł C R
na rys. moduł R

na rys. mduł R
na rys. moduł L

dowolna konfiguracja
VESTA/VESTA HIGH



wypocznij
FOTELE



szer. x gł. x wys. mebla w cm
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Niezwykłej urody fotel Bern z zakrytymi 
falbaną nóżkami i z pokryciem tkanino-
wym w kwiaty musi być dopasowany 
stylistycznie do już istniejącego wy-
posażenia wnętrza, np. sypialni. Efek-
towne obicie fotela jest także funkcjo-
nalne, ponieważ pokrowiec z poduch 
można zdjąć do czyszczenia. Wygodę 
wypoczynku zapewniają miękkie po-
duszki wypełnione elastyczną pianką 
oraz pożyteczny podnóżek. Orygi-
nalne oparcie fotela jest rozszerzone  
o małe boczki, na których można spokoj-
nie oprzeć głowę i błogo się zdrzemnąć.

Bern – FOTEL LC i PUF LC

 dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 120
nóżka drewniana KATRIN – dodatkowo odpłat-
nie zamawiana

siedzisko: wys. 45/ gł. 49

52

51x51x41
PUF

85x90x108
FOTEL

Puf BernBern – FOTEL FIX

comf
eu tkaninafixl/c

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

wygoda i funkcjonalność
BERN



szer. x gł. x wys. mebla w cm
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Bjarnum Fotel Puf Bjarnum

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

Bjarnum FOTEL

siedzisko: wys. 45/ gł. 54

85x88x107
FOTEL

53

50x50x39
PUF Bjarnum nr 11

Maksymalnie wygodny a jednocze-
śnie dekoracyjny fotel Bjarnum zna-
komicie promuje całodzienny relaks. 
Innowacją we wzorze mebla jest 
półokrągłe siedzisko. Nie przeszka-
dzają krótsze podłokietniki, bo po 
dostawieniu podnóżka łatwo przyjąć 
pozycję półleżącą. Ci, którzy czytają  
w fotelu, polubią gustowne boczne opar-
cia dla głowy.

comf
eu tkaninafix

całodzienny relaks
BJARNUM



szer. x gł. x wys. mebla w cm
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Fotel typu Carmen, to fotel-kameleon, można by 
rzec. Wszystko za sprawą tapicerki, która w zależ-
ności 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 to model niezwykle kobiecy. Idealny 
do salonu, sypialni czy kamienicznego wykuszu. 
Równie dobrze będzie się prezentował w kame-
ralnych, przesiąkniętych duchem artyzmu ka-
wiarniach, czy domowych biblioteczkach, które 
zyskają na gustowności i szyku. W każdej jednak 
wersji, fotel Carmen, to symbol swobodnego 
komfortu, jak i elegancją podszytego luksusu.

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

Carmen; wersja podstawowa; nóżki CARMEN BRUSHED BLACK CHROME

 dostępne nóżki:

Carmen Brushed Black Chrome
drewniana Carmen

siedzisko: wys. 44/ gł. 57 Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i 
konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla. 
Występowanie pofalowań w częściach miękkich siedzisk lub oparć jest 
wynikiem zamierzonymi zgodnym z pierwotnym założeniem projekto-
wym.

fotel-kameleon
CARMEN

Carmen, wersja obrotowa Carmen; wersja podstawowa; 
nóżki drewnine CARMEN 

62

60x60x44
PUF

78x77x84
FOTEL

comf
1 tkanina skórafix



szer. x gł. x wys. mebla w cm
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Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

W projekcie fotela Chubby uderzają nie-
zwykłe wymiary mebla: 60 x 120 x 110,  
a także brak podłokietników. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu fotel staje się nowo-
czesnym i oryginalnym meblem, spełnia-
jącym wymogi niecodziennej aranżacji 
każdego wnętrza. Chubby dostępny jest 
wraz z podłużnym podnóżkiem zarów-
no w obiciu tkaniną, jak i skórą. W wersji  
z obiciem tkaniną ozdobą jest skórzany 
pas w tylnej części fotela.

Wypełnienie fotela i pufa: kulki styropia-
nowe.

Chubby – FOTEL i PUF

110x120x60
FOTEL

siedzisko: wys. 37/ gł. 65

115x65x37
PUF

tkanina skórafix

nowoczesny i oryginalny
CHUBBY
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Cognac, fotel dostarczany bez elementów dekoracyjnych 

Elegancki, fotel Cognac świetnie na-
daje się do wykreowania przytulnego 
wnętrza. Łagodne zaokrąglenia oparcia 
i podłokietników wprowadzają klimat 
spokoju, stabilizacji i przewidywalności 
w życiu. Fotel występuje w opcji nóżek 
z  kółkami lub bez kółek. Dodatkiem do 
mebla może być, zawsze dająca większe 
pole do popisu w aranżacji przestrzeni, 
puf.

 dostępne nóżki:

standard: COGNAC BRASS
COGNAC CHROM
COGNAC OXIDATED
COGNAC bez kółek

siedzisko: wys. 46/ gł. 62

90x90x105
FOTEL

60

72x62x45
PUF

comf
1 tkanina skórafix

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

spokój i stabilizacja
COGNAC



szer. x gł. x wys. mebla w cm
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Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

Fotel Dione nie bez powodu nazwano 
imieniem bogini z Olimpu: łączy luk-
sus i elegancję. Klasyczny w kształcie, 
zaistnieje zjawiskowo w towarzystwie 
zarówno antyków jak i nowoczesnej 
aranżacji. Dione wspiera sie delikatnie na 
dekoracyjnych i wyważonych nóżkach. 
Przestrzeń lekkiego fotela podkreśla ła-
godna fala łącząca podłokietniki z opar-
ciem. Niebiańsko wygodny szczególnie 
na pierzowej poduszce w otoczeniu naj-
bardziej przyjaznych miękkich tkanin lub 
naturalnych skór – wybór obicia zależy 
od wygody, jakiej pragniemy w chwili 
spokoju.

Dione

siedzisko: wys. 43/ gł. 55

luksus i elegancja
DIONEcomf

eu
comf
2 tkanina skórafix

70x78x83
FOTEL

54
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Evelyn

Evelyn to fotel łączący wszystkie ele-
menty perfekcyjnego miejsca relaksu. 
Łagodnie prowadzona linia podłokietni-
ków sprawia dobre wrażenie wizualne, 
ale przy tym jest niesamowicie wygodna 
i funkcjonalna. Gustownie wyprofilowane 
oparcie będzie idealnym miejscem miło-
śników wieczornego relaksu przy książce. 
Charakterystyczne dla tego modelu są 
guziki, które czynią fotel ponadczaso-
wym i zarówno indywidualnym. Kolor 
guzików można bez problemu dobrać do 
barwy innych elementów dekoracyjnych 
w pomieszczeniu i dzięki temu stworzyć 
spójną całość.  Fotel jest swoistym połą-
czeniem nowoczesności z klasyką, więc 
śmiało wpasuje się w każdy rodzaj wnę-
trza. 

siedzisko: wys. 46/ gł. 56

comf
1 tkaninafix

* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i konfiguracji. 
Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla. Występowanie pofalowań 
w częściach miękkich siedzisk lub oparć jest wynikiem zamierzonym i zgodnym z 
pierwotnym założeniem projektowym.

perfekcyjne miejsce relaksu
EVELYN

50

81x94x103
FOTEL
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Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

King George – FOTEL

Fotel King George ma same zalety: solid-
ny, wygodny, elegancki. Fascynuje pre-
cyzją wykonania i wysublimowaną linią 
wzorniczą. Idealne dla niego miejsce to 
gabinet lub salon. Komfort wypoczynku 
zyskuje się dzięki wypełnieniom z bardzo 
elastycznej pianki oraz podnóżkowi. Eks-
kluzywny fotel skórzany musi być odpo-
wiednio pielęgnowany, aby jak najdłużej 
zachował wspaniały wygląd. Mebel do-
stępny jest także w pokryciu tkaniną.

93x85x117
FOTEL

siedzisko: wys. 47/ gł. 53

54

57x57x54
PUF

comf
1 tkanina skórafix

fotel samych zalet
KING GEORGE
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Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

Szlachetny modern classic otuli lekkością, 
gdy zechcesz poczuć się bezpiecznie. 
Pieczołowicie wyprofilowany wysoki, kla-
syczny model, odchylony do tyłu, z wy-
suniętym siedziskiem – do wypoczynku 
w pozycji niemal półleżącej to komfort, 
jakiego jeszcze nie było. Lady Wing ma 
idealnie dopasowane do rąk podłokietni-
ki, a skrzydła oparcia zapewniają wsparcie 
głowie, gdy niepostrzeżenie nadejdzie 
błogi, relaksujący sen. Lady jest eleganc-
ko ozdobiona dekoracyjnymi guzikami, 
które mogą kontrastować z tkaniną obi-
ciową. Wybór nie wymaga dodatkowych 
kosztów. Fotel opiera się na klasycznych 
nóżkach drewnianych, lekko pod kątem 
unoszących piękną i harmonijną bryłę. 
Lady Wing – wierna przyjaciółka na długie 
lata.

tkaninafix

przyjaciółka na długie lata
LADY WING comf

1

76x85x115
FOTEL

60

Lady Wing

siedzisko: wys. 41/ gł. 50

Lady Wing
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Leeds – 1 FIX

Projekt sofy oraz fotela Leeds powstał na 
bazie owalu, który sprawia, że bryła me-
bla nabiera lekkości i wdzięku. Oparcie 
sofy łagodnym łukiem przechodzi w pod-
łokietniki, tworząc z nim jedność. Taka 
konstrukcja modelu jest wynikiem badań 
z dziedziny ergonomii. W którymkolwiek 
miejscu kanapy usiądziemy, zawsze znaj-
dziemy przyjazne oparcie dla pleców,  
ramion i lędźwi. Oryginalny design Leeds 
zachwyca elegancją, niepowtarzalnością 
komfortu, jaki oferuje swojemu użyt-
kownikowi. To prawdziwa perełka wśród  
nowoczesnych sof.

–  Uwaga: możliwość wykonania wersji  
z luźnym pokrowcem dotyczy tylko fo-
tela

157x71x74
2

82x71x74
1

siedzisko: wys. 43/ gł. 50

52 127

comf
eu tkanina skórafixl/c

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

lekkość i wdzięk
LEEDS
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Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

Wygodne  miejsce  przy  rodzinnym  stole  
to ważny  element  życia.  Przy  takich  co-
dziennych nieodzownych  okazjach  doce-
niamy  funkcjonalność  wygodnych  foteli 
gwarantujących niezakłócony  spokój.  Liva  
urzeka nowoczesną linią i dostępną obro-
tową wersją, z powodzeniem łączy zalety 
fotela i krzesła.  Modernistyczne  wzornic-
two i nowoczesna forma współgra z wygo-
dą i pragmatycznością. Fotel można dodat-
kowo wyposażyć w wykonany z tkaniny, 
zdejmowany ochraniacz podłokietników 
(LIVA/DIVA ARMRESTCOVER/PAIR) – parę 
ochraniaczy należy zamawiać osobno. 

Liva gwarantuje niezapomniane chwile 
komfortu i relaksu. 
Występują dwie wersje: podstawowa (nie-
obrotowa) i obrotowa (SWIVEL).

tkaninafix comf
1

siedzisko: wys. 48/ gł. 50

skóra

60x65x89
FOTEL

40

dostępne nóżki:

Wersja podstawowa (nieobrotowa):
LIVA FIX CHROM
LIVA FIX BRUSHED BLACK CHROM
drewniana LIVA WOOD FIX

Wersja obrotowa:
LIVA SWIVEL CHROM
LIVA SWIVEL BRUSHED BLACK CHROM
drewniana: LIVA WOOD SWIVEL

niezakłócony spokój
LIVA

Liva wersja obrotowa na nóżkach LIVA WOOD SWIVEL wraz z osobno 
zamawianym zdejmowalnym ochraniaczem podłokietników LIVA/
DIVA ARMRESTCOVER/PAIR 

Liva wersja obrotowa na nóżkach LIVA WOOD SWIVEL
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We wnętrzach o wystroju rustykalnym 
świetnie sprawdzi się fotel Pluto. Szeroki, 
wygodny, można go ustawić w zacisz-
nym kącie tarasu lub werandy i w wolnej 
chwili rozkoszować się zapachem kwia-
tów lub wonią ziół. Praktyczny, zdejmo-
wany pokrowiec z dekoracyjną falbaną, 
który można w każdej chwili wymienić 
lub wyprać, zapewni niezmąconą niczym 
swobodę użytkowania tego wykonane-
go ze smakiem fotela.

Poduszki siedziskowe w tkaninie są od-
wracalne.

Pluto FIX- FOTEL

 dostępne nóżki:

w wersji L/C z luźnym pokrowcem dostarczane są nóżki drewniane: 
PLUTO w kolorze COL 
nóżka chromowana LCR_215
drewniana rama

siedzisko: wys. 46/ gł. 50

72x84x81
FOTEL

52x8x18 
poduszka oparciowa

52

comf
1 tkanina skórafix comf

2l/c

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

PLUTO
niezmącona swoboda
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Queen Ann – fotel o pięknym klasycznym kształ-
cie. Niezwykle szykowny, miękki, wygodny, 
z  głębokim siedziskiem. Zaprojektowany tak, 
aby cieszyć oko, urzekać klasyczną linią, a przede 
wszystkim zapewnić komfortowy wypoczy-
nek właścicielowi. Wyższy komfort i  miękkość 
zapewnia oparcie i siedzisko wypełnione pie-
rzem. Wysokie oparcie jest wyprofilowanie tak, 
aby drzemka w fotelu sprawiała przyjemność, 
natomiast miękkie, zaokrąglone podłokietniki 
pozwalają na wygodę podczas przesiadywania 
w objęciach Królowej Anny... Dopełnieniem fo-
tela jest puf zapewniający możliwość pełnego 
relaksu, który może posłużyć jako podnóżek lub 
dodatkowe miejsce do siedzenia. Zależnie od do-
boru nóżek i tkanin, harmonijna linia Queen Ann 
prezentuje się niezwykle zarówno w klasycznym 
wnętrzu jak i  w  nowoczesnym. Queen Ann to 
królewski mebel. 

Queen Ann L/S (Long Skirt) – wersja fotela z su-
kienką podtrzymującą klasyczny wizerunek. 

comf
1 tkaninafix comf

2

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

siedzisko: wys. 47/ gł. 53

93x85x117
Fotel

54

57x57x47
PUF

Queen Ann L/S (Long Skirt) Queen Ann

Queen Ann fotel + puf, dostarczane bez elementów dekoracyjnych

królewski mebel
QUEEN ANN / QUEEN ANN LS
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Podłokietnik fotela, świetnie podpiera 
ramiona i ręce użytkownika. Na tym fote-
lu chce się odpocząć choć przez chwilę. 
Skórzane obicie znakomicie współgra 
z drewnianymi nóżkami mebla, podkre-
ślając jego wysublimowaną elegancję.

– krzesła pakowane po 2 sztuki

Wybarwienia wg próbnika z wyjątkiem 
Silver. Za dopłatą dostępne nóżki dębo-
we oznaczone jako OAK.

siedzisko: wys. 49/ gł. 45

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

62x62x87
FOTEL

48

48x62x84
KRZESŁO

48

szer. x gł. x wys. mebla w cm

comf
1 tkanina skórafixl/c

Woof – krzesło L/C

chce się odpocząć
WOOF
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Zoe pozwala odżyć po trudach. Fanta-
styczny fotel – elegancki, przestronny 
i praktyczny. Zoe jest uroczym i niezwy-
kle wygodnym fotelem, o niziutkich 
podłokietnikach i ogromnych, komfor-
towych poduszkach. Wersja z luźnym 
pokrowcem L/C pozwala na własne kre-
atywne przedsięwzięcia, na zmianę ta-
picerki w każdej chwili. Zoe jest meblem 
dla osób w każdym wieku – sprawdzi 
się w młodzieżowym pokoju i w czytel-
niczym zakątku seniora. Zachowa urok 
w jednolitej wersji tkaninowej oraz z od-
miennymi poduszkami. Fotel z wypraco-
waną bryłą i klasycznymi lekko ściętymi 
nóżkami. Zoe to życie i kreatywność. 

Poduszki są odwracalne.

siedzisko: wys. 46/ gł. 54

Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wy-
boru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwier-
ciedlają proporcji i kształtu mebla.

Zoe, fotel dostarczany bez elementów dekoracyjnych

życie
ZOE comf

eu tkaninafixl/c

85x91x94
FOTEL

68



DODATKI
na każdą okazję
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Kedra

na każdą okazję
DODATKI

47x47x41
PUF PRALINE/PRALINE+HANDLE

42x42x44
PUF BONBON/BONBON+HANDLE

75x75x23

PODUCHA PODŁOGOWA  
FLOORCUSHION 75 

100x100x27

PODUCHA PODŁOGOWA  
FLOORCUSHION 100 

95x73x46
PUF 4 z sedakiem 70x179

95x73x46
PUF 8 z falbanką otwierana

tkanina skóra

sleep
occ

100x100x34
PUF PUMPKIN

szer. x gł. x wys. mebla w cm
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Poduszka art.14 LUX 
45x45

Poduszka art.14
45x45

Poduszka deko 1020
58x38

Poduszka art.38
53x43

Poduszka deko art.21 LUX
53x53

Poduszka art.21
53x53

Standard

BUTTON CUSHIONS CLOUD 50x50

BUTTON CUSHIONS CONCEPT 40x60 
LEATHER (dwustronna poduszka; jedna 
strona: skóra Texas Dark Brown, 
druga strona: tkanina Nevada Nature)

BUTTON CUSHIONS CLOUD 30x65

Poduszka deko 1 LUX LEATHER 
60x20

Poduszka deko 3 LUX LEATHER  
60x20

Poduszka deko 2 LUX LEATHER  
60x20

BUTTON CUSHIONS CLOUD 40x60

BUTTON CUSHIONS CONCEPT 40x60 LEATHER

Kolorystyka poduszek BUTTON CUSHIONS CLOUD 
nawiązuje do pastelowych kolorów nieba 

LUX – poduszka wypełniona pierzem 
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TRAY

TORBA MAGAZINE LEATHER gazetownik 
(dostępna tylko w skórze)

TORBA TV LEATHER na piloty  
(dostępna tylko w skórze)

Zagłówek regulowany Nr 8 Zagłówek Nr 2

TRAY zwijany drewniany; szerokość 40cm, 
dostępne wersje o długości: 36cm lub 50cm

TORBA MAGAZINE LEATHER

TORBA TV LEATHER

33x56x4 33x56x4



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 + 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

model dostępny w połączeniu tkaniny i skóry  
(rama wykonana w skórze, poduszki oparciowe i siedziskowe w tkaninie)

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)

comf
1

tkanina

skóra

fix

comf
2

l/c

comf
eu

sleep
occ

sleep

skóra
tkanina

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



Blues



Znacznie więcej mebli znajdziecie Państwo na  
www.mti-furninova.pl

Norfolk Bed

Noir



www.mti-furninova.pl

Salon:


