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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

Sofa Amalfi  to niezwykły mebel. Dosko-

nałość nowoczesnej linii stylistycznej, 

ozdobne przeszycia skóry i wyjątkowa 

szerokość podłokietników są atrybutami 

niekonwencjonalnego podejścia do aran-

żowania wnętrz i tworzeniem nowych 

trendów we wzornictwie meblowym. 

Efektem prac nad modelem sofy jest per-

fekcyjnie wyważony mebel w awangardo-

wej formie. Kolekcję Amalfi  tworzą sofy 

w różnych wielkościach oraz podnóżek.

Wersja w tkaninie może być wykonana 

z przytapicerowanym (FIX) lub luźnym 

pokrowcem (L/C)

AMALFI
nowoczesna linia, nowe wzornictwo

Amalfi  - 2,5 

216x90x75
2,5

244x90x75
3

197x90x75
2

91x61x48
PUFA

siedzisko: wys. 47/ gł. 59

149 168 196

l/c fix comf
1

comf
2

tkanina skóra

Austin - 3

elegancja i przydatność w każdym wnętrzu
AUSTIN

Atrakcyjna sofa Austin została stworzo-

na ku wygodzie użytkowników, ceniących 

wysoką jakość materiałów i wykonania. 

W kolekcji znajdują się dwie sofy w róż-

nych wielkościach i fotel. Ponadprzecięt-

na, solidna konstrukcja mebla z litego 

drewna, niezaprzeczalna elegancja i wa-

lory estetyczne sofy dają poczucie pew-

ności, że zanurzając się w jej przepastne 

przestrzenie, będzie można oddać się 

marzeniom lub zapaść w odnawiającą siły 

drzemkę. Sofa Austin ukrywa nóżki za fal-

banką, ale przed użytkownikiem odkrywa 

swoje najlepsze cechy: elegancję i przy-

datność w każdym wnętrzu.

-  poduszki dekoracyjne deko art.21 dostar-

czane razem z sofą

 dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 90

nóżka drewniana RHODOS  - dodatkowo odpłatnie zamawiana

224x111x90
2,5

243x111x90
3

143x111x90
1

siedzisko: wys. 47/ gł. ~60-50

105 186 205

l/c comf
eu

tkanina



76

szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

Avignon - 2,5

Kanapa Avignon niejednego zachwyci 

i uwiedzie swoją niezwykłą prostotą, 

połączoną z perfekcyjnym wykonaniem 

na bazie najwyższej klasy materiałów. 

Projektant odwołał się do podstawowych 

fi gur i brył. Kwadrat, prostokąt, prosto-

padłościan - 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 kanapy, 

narożniki w różnych rozmiarach, jak i fotel 

z podnóżkiem.

 dostępne nóżki:

drewniana AVIGNON

chromowana MANDALAY

162/183x90x80
2/2,5

208x90x80
3

80x83x80
1

76x60x43
PUFA

siedzisko: wys. 43/ gł. 61

46 128/149 174

258x237/258x80
2,5C2/2,5C2,5

237x237x80
2C2

258x203x80
2,5DIV

283x237x80
3C2

283x258/283x80
3C2,5/3C3

fix comf
eu

comf
1

comf
2

tkanina skóra

Bari - 2,5

Kształt bryły sofy Bari wyrasta z idei 

uniwersalnego wzornictwa i jest kwinte-

sencją dobrego smaku projektanta. Łu-

kowa linia boków sofy nadaje jej odrobinę 

fi nezji. W skład kolekcji wchodzą kanapy, 

sofy z funkcją spania, narożniki i fotel. 

Bari przetrwa wszelkie trendy meblarskiej 

mody.

-  poduszki dekoracyjne deko art.38 do-

starczane razem z sofą

siedzisko: wys. 46/ gł. 48

170/206x89x90
2/2,5

176/206x89x90
2S/2,5S

106x89x90
1

82 146/182 152/182

120/150

295x236x90
3C2

236x236x90
2C2

228x89x90
3

204

powierzchnia spania okazjonalnego: 
2S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 240

2,5S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 240

Fotel Bari

comf
eu

tkaninafix sleep

ponadczasowa prostota
AVIGNON

kwintesencja dobrego smaku
BARI
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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

Birmingham - ZAKRZYWIONA + PUFA

Sofa Birmingham to tchnienie luksusu 

i wytworności. Wydaje się klasyczna, 

ale podłokietniki zaskakują ciekawym, 

oryginalnym wyprofi lowaniem i wysma-

kowanymi szczypankami. We wszystkich 

modelach kanap rodziny Birmingham, 

tapicerowanych tkaniną, są luźne po-

krowce do zdejmowania. Zmianę aranża-

cji wnętrza ułatwią nóżki fortepianowe 

z kółkami. Sofa Birmingham w pokryciu 

skórą niezaprzeczalnie stanowi nową 

jakość wystroju wnętrza.

Wersja w tkaninie może być wykonana 

z przytapicerowanym (FIX) lub luźnym po-

krowcem (L/C).

 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
PUFA

158

220x100x85
3

190

l/c comf
eu

comf
2

tkanina skórafix

Brunello? Na tej sofi e się nie siedzi, 

w tę sofę zagłębia się ciało i karmi duszę 

rozmyślaniami. Pomaga w tym niezwykła 

miękkość siedzisk i oparcia. Sofę najle-

piej ustawić w spokojnym zaciszu wnę-

trza, które będzie sprzyjało kontemplacji. 

Boki mebla są zespolone z okrągłymi, 

łukowato opadającymi podłokietnikami. 

Falbana u dołu mebla skrywa plastiko-

we nóżki. Sofy z kolekcji Brunello wraz 

z podnóżkiem z pewnością upiększą prze-

strzeń życiową każdego, kto stanie się 

ich posiadaczem.

-  wersja NIGHT – wiele małych poduszek 

oparciowych

-  DAY – poduszki oparciowe o szerokości 

poduszki siedziskowej

Brunello NIGHT - 2,5

zatopisz się w nią bez pamięci
BRUNELLO

172/193x95x70
2/2,5

101x157x70
1CHL

105x95x70
1

siedzisko: wys. 46/ gł. 56

65

72x62x40
PUFA

132/153

224x95x70
3

184

Brunello DAY - 2,5

l/c comf
2

tkanina

nowa jakość luksusu
BIRMINGHAM
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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. 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 dostar-

czane razem z sofą

 dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 160

nóżka drewniana MANCHESTER  - dodatkowo  odpłatnie  zamawiana

180x92x94
2,5/2,5S

157x92x94
2

81x56x41
PUFA nr 13

99x92x94
1

siedzisko: wys. 49/ gł. 50

57 138

120

115

212x92x94
3/3S

170

150

powierzchnia spania okazjonalnego: 
2,5S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242

3S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242

l/c fix comf
eu

tkanina sleep

efektownosć i klasyka
CHICAGO

CALABRIA CHL+2,5 + SLIDE+HEADREST

Masywna, o prostych bryłach sofa za-

stanawia nieskomplikowanym wzornic-

twem. Podłokietniki sprawiają wrażenie 

wyciosanych z twardego materiału. A to 

wszystko celowe działania projektanta, 

który w prostocie dostrzegł niepowtarzal-

ne piękno. W tym przypadku łączy się ono 

z nieoczekiwaną miękkością siedziska, 

wygodą oparcia i użytecznością szerokich 

podłokietników. W sofi e Calabria spotkała 

się elegancja z komfortem wypoczynku.

Sofa może być dostarczona z funkcją wy-

suwanego siedziska (SLIDE) oraz podno-

szonych zagłówków (HR). Obie funkcje są  

ważne dla wygodnego ułożenie ciała.

elegancja i komfort wypoczynku
CALABRIA

 dostępne nóżki:

nóżka drewniana CALABRIA

nóżka chromowana LOUNGE CHROM 

216x110x82
2,5

292x175x82
2,5CHL

141x110x82
1,5

siedzisko: wys. 40/ gł. 60

79 154

240x110x82
3

178

93x93x40
PUFA NR 21

75x90x40
PUFA NR 20

62x62x40
PUFA NR 18

75x62x40
PUFA NR 19

fix comf
eu

comf
2

tkanina skóra
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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

Cremona - SOFA 3 oraz FOTEL

Prostota formy i świeżość wzornictwa 

stanowią o walorach sofy Cremona. Mi-

nimalistyczny design i ergonomiczność 

zarówno siedziska, jak i oparcia łączą się 

w dostojną całość. Sofa wydaje się nie-

wzruszona, jakby wyciosana z kamienia, 

a jednak kiedy skorzysta się z możliwości 

wypoczynku - poczuć można niezwykłą 

miękkość, elastyczność sofy i odprężenie 

ciała. Do tych walorów trzeba dodać ab-

solutną perfekcję wykonania. W zestawie 

jest także fotel na obrotowej podstawie 

i sofy w różnych wymiarach.

-  fotel Cremona dostarczany z nóżkami 

CROSSFOOT 130

210x85x72
2

siedzisko: wys. 45/ gł. 56

173

242x85x72
3

214

80x80x72
1

52

tkanina skórafix comf
1

Darlington - 3

wyrafi nowany gust
DARLINGTON

Kolekcja mebli Darlington została zapro-

jektowana tak, aby użytkownikowi dać 

to wszystko, o czym marzy przy wyborze 

zestawów wypoczynkowych: komfort, 

wygodę i piękno. Eleganckie sofy, fotel 

i podnóżek czekają na wymagających 

o wyrafi nowanych gustach, którzy mogą 

wybierać modele skórzane lub obite tka-

niną, na nóżkach fortepianowych, wy-

konanych z drewna oraz mosiądzu lub 

chromu. Kółka są otoczone plastikowym 

kubeczkiem, chroniącym podłogę przed 

zarysowaniami.

 dostępne nóżki:

208/240x94x85
2,5/3

109x157x85
1CHL

109x94x85
1

siedzisko: wys. 46/ gł. 57

61

272x120x85
ZAKRZYWIONA

82x56x48
PUFA

160/192

comf
2

tkanina skóracomf
eu

fix

HOWARD kol BRASS

HOWARD kol CHROM

HOWARD z kółkiem OXIDATED

HOWARD bez kółka 

absolutnie perfekcyjna
CREMONA
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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

Fama - 4

dla odpoczynku
FAMA

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 mebli 

są zawsze w cenie. Dzięki łatwości utrzy-

mania kanap w czystości niestraszne 

będą na niej nawet harce dzieci.

-  sofa nie może być wykonana w grubych 

tkaninach

232x96x86
3

257x96x86
4

204x96x86
2,5

91x610x46
PUFA

siedzisko: wys. 45/ gł. ~40-50

150 178 205

l/c comf
eu

comf
2

tkanina

Havana - 2,5+CHL

Wyznacznikiem elegancji prezentowanej 

sofy jest znakomite połączenie cieka-

wej bryły mebla z jasnym kolorem obicia 

wysokiej jakości. Nowoczesne koncepcje 

wzornicze zakładają integrację walorów 

estetycznych modeli z ich użytecznością. 

Widoczna jest ona w sofi e Havana, która 

ma funkcję  wysuwanego siedziska  (SLI-

DE) oraz podnoszonych zagłówków (HR). 

Obie funkcje są jednakowo ważne dla 

tych, którzy dbają o właściwe ułożenie 

ciała nie tylko w czasie wykonywania obo-

wiązków zawodowych. Havana to bardzo 

rozbudowana kolekcja mebli. Znajdują się 

tu sofy o różnych  funkcjach i wielkościach  

oraz 4 rodzaje puf.

 dostępne nóżki:

drewniana TOSCANA

nóżka chromowana TOSCANA CHROM

234x110x82
2,5

310x175x82
2,5CHL

159x110x82
1,5

siedzisko: wys. 40/ gł. 60

79 154

258x110x82
3

178

HR podnoszone  zagłówki

93x93x40
PUFA NR 21

75x90x40
PUFA NR 20

62x62x40
PUFA NR 18

75x62x40
PUFA NR 19

comf
2

tkanina skóracomf
eu

fix

sofa dużych możliwości
HAVANA
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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

Kansas - 2, 3

W zestawie Kansas znajdują się sofy, 

narożniki i fotele, które można dowolnie 

konfi gurować, dopasowując w ten sposób 

ustawienie mebli do swoich indywidual-

nych potrzeb. Przestrzeń wnętrza z mebla-

mi modelu Kansas prowokuje do kontak-

tów i towarzyskich spotkań. Nieoceniona 

wprost wydaje się w tym przypadku mięk-

kość i giętkość licznych poduch. 

-  poduszki dekoracyjne deko art.21 dostar-

czane razem z sofą

-  za dopłatą sofa 2,5s może być wypo-

sażona w grubszy materac ok. 10cm. 

Uwaga: sofa będzie większa - szerokość 

239cm

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. 70/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 245
2,5S - szer. 140/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 245

70

87

140

148

comf
eu

tkaninafix sleep

Kingstone - 3XL

Kanapa Kingstone to skumulowana 

w jednym meblu elegancja linii prostych 

i owalnych. Aranżacja wnętrza z mebla-

mi rodziny Kingstone potęguje poczucie 

stabilności życia, jest jednocześnie od-

krywaniem własnych, często nieuświado-

mionych pragnień i oczekiwań. Jeżeli użyt-

kownik znajdzie prawdziwe odprężenie 

i wytchnienie w zaaranżowanej przestrze-

ni, to znaczy, że odnalazł siebie samego, 

a projektant mebla utrafi ł w jego gust 

i potrzeby.

-  poduszki dekoracyjne deko art.21 dostar-

czane razem z sofą

199x103/113x87
2,5/2,5XL

231x103/113x87
3/3XL

136x103/113x87
1,5/1,5XL

siedzisko: wys. 47,5/ gł. ~43-53, gł. xl ~53-63

84 147 179

fix comf
eu

tkanina
skóra

tkanina

prowokuje do spotkań towarzyskich
KANSAS

prawdziwe odprężenie
KINGSTONE
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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

Wygląd wnętrza każdego domu stanowi 

serce mieszkania i pozwala na najpełniej-

sze wyrażenie charakteru użytkowników. 

Zastosowanie sofy Mancebo - do wyboru 

2 rozmiary - do aranżacji pokoju mówi, 

że użytkownicy cenią sobie luksus połą-

czony z kosztowną elegancją i oryginal-

ne projekty. Model ma niepowtarzalną, 

wklęsłą linię siedziska, co stwarza dogod-

ną pozycję do siedzenia dla dwóch osób. 

Ponadto nóżki na kółkach zachwycą tych, 

którzy lubią często przestawiać meble.

-  w wersji w tkaninie standardowo dostar-

czane są 3 poduszki dekoracyjne 1020 

(w wersji w skórze należy domówić je 

osobno)

Mancebo - 3

standardowa: MANCEBO BRASS 

MANCEBO CHROME 

MANCEBO OXIDATED 

HOWARD bez kółek 

 dostępne nóżki:

224x100x76
3

184x100x76
2,5

siedzisko: wys. 46/ gł. 50

133 173

fix comf
2

tkanina skóra

Leeds - 1

Projekt sofy oraz fotela Leeds powstał 

na bazie owalu, który sprawia, że bryła 

mebla 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 którymkol-

wiek miejscu kanapy usiądziemy, zawsze 

znajdziemy 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 fotela

lekkość i wdzięk
LEEDS

157x71x74
2

82x71x74
1

siedzisko: wys. 43/ gł. 50

52 127

comf
eu

tkanina skórafixl/c

miara luksusu
MANCEBO
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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

W rodzinie modelu Miami znajdują się 

sofy rozkładane, kanapy, narożniki i fotel. 

Nowoczesny szyk i dbałość o detale to 

skrótowa charakterystyka modelu. Efek-

towna falbana pod siedziskiem, zakrywa-

jąca nóżki sofy, dodaje jej wdzięku i fi ne-

zji. Grube, wypełnione bardzo elastyczną 

pianką poduchy siedziska i oparcia mają 

niezaprzeczalny wpływ na wygodny wy-

poczynek użytkownika.

-  poduszki dekoracyjne deko art.38 do-

starczane razem z sofą

Miami - 3

 dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK  120

nóżka drewniana  KATRIN  - dodatkowo  odpłatnie zamawiana

160/197x90x86
2/3

96x90x86
1

siedzisko: wys. 44/ gł. 50

62 126/163

248x248/285x86
2C2/2C3

powierzchnia spania okazjonalnego: 
2S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 240
3S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 240

168x90x86
2S

120

198x90x86
3S

164

150

134

comf
eu

tkanina sleepl/c fix

Narfe 2,5 FIX

229x97x84
3

256x97x84
4

201x97x84
2,5

91x610x46
PUFA

siedzisko: wys. 45/ gł. ~40-50

147 175 202

naturalność
NARFE

Narfe to kolekcja trzech sof w różnych 

rozmiarach i jednego podnóżka. W dobie 

tworzyw sztucznych należy docenić zna-

komitą konstrukcję sofy Narfe z litego 

drewna. Projektanta zafascynowały pro-

ste bryły na bazie prostokąta, ale przez 

zastosowanie wysokiej jakości wypeł-

nień poduch siedziska i oparcia designer 

wyczarował mebel ponadczasowy, który 

upiększy każdy wybrany zakątek domu.

fix comf
eu

tkaninal/c

wygodny wypoczynek
MIAMI
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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. 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 dostar-

czane razem z sofą

Oakland - 3S

klasyczna stylistyka
OAKLAND

 dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 160

nóżka drewniana MANCHESTER  - dodatkowo  odpłatnie  zamawiana

180x92x94
2,5/2,5S

81x56x41
PUFA

99x92x94
1

siedzisko: wys. 49/ gł. 50

57 138

120

212x92x94
3/3S

170

150

226/282x226x94
2C2/3C2

powierzchnia spania okazjonalnego: 
2,5S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242
3S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242

157x92x94
2

115

l/c fix comf
eu

tkanina sleep

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 stylistycz-

nej, doskonała propozycja do aranżacji 

wnętrz klasycznych, a także nowocze-

snych. Liczy się wygoda użytkowania wyra-

żona w wielu możliwościach wypoczynku. 

Granada - wersja z luźnym pokrowcem 

- ucieszy tych, którzy zmuszeni będą do 

częstego czyszczenia powłoczek poduch 

i siedzisk.

-  poduszki dekoracyjne deko art.21 dostar-

czane razem z sofą

-  za dopłatą sofa 2,5s może być wyposa-

żona w grubszy materac ok. 10cm.  

Uwaga: sofa będzie większa - szerokość 

232cm Orlando - 2,5

190/215x98x100
2/2,5

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

130/153x98x100
1/1,5

64/87 124/149

240x98x100
3

174

153x98x100
1,5S

215x98x100
2,5S

siedzisko: wys. 54/ gł. 52

149

140

87

70

powierzchnia spania okazjonalnego: 
1,5S - szer. 70/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 248

2,5S - szer. 140/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 248

Orlando FIX

comf
eu

tkanina sleepfixl/c

magiczne miejsce
ORLANDO
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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

Rodzinę Ravenna tworzą sofy, kanapy 

i fotel. Umiarkowanie nowoczesne speł-

niają marzenia o przytulnym wnętrzu. 

Ponieważ sofy mają funkcję spania, moż-

na je w łatwy sposób rozłożyć, powięk-

szając tym samym powierzchnię wypo-

czynku. Dół sofy ozdobiono dekoracyjną 

falbaną. Ergonomia mebla zapewnia mu 

duże zainteresowanie ze strony wymaga-

jącego użytkownika.

-  poduszki dekoracyjne deko art.38 do-

starczane razem z sofą

Ravenna - 2

przytulny każdy kąt
RAVENNA

148/169x93x88
2/2,5

90x93x88
1

siedzisko: wys. 48/ gł. 45

58 116/137

169x93x88
2,5S

137

120

204x93x88
3/3S

172

150

powierzchnia spania okazjonalnego: 
2,5S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 243
3S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 243

comf
eu

tkanina sleepl/c

Royan Queen - 2,5CHL

W zestawie mebli Royan znajdują się 

4 wersje kanap i podnóżek. Prezentowa-

na sofa stwarza szczególne udogodnie-

nie dla użytkownika, bowiem wydłużone 

siedzisko może być sytuowane z prawej 

lub lewej strony sofy. Sofy są tapicero-

wane doskonałymi w jakości i świetnymi 

w kolorach tkaninami. Wnętrze z sofą 

Royan nabiera wyrazu, staje się prze-

strzenią nowoczesną z pozytywną aurą, 

w której użytkownik zrzuci ze swych bar-

ków każdy ciężar.

NOWOŚĆ: w wersji 2,5+CHL szezlong jest 

ruchomy i można umieścić go z lewej lub 

prawej strony już po zakupie sofy - co 

umożliwia zmianę konfi guracji 2,5+CHL 

na CHL+2,5. Jest to bardzo przydatna 

cecha dla osób lubiących częste zmiany 

aranżacji wnętrza.

198x102x90
2,5

135x102x90
1,5

siedzisko: wys. 48/ gł. 58

85 148 180

230x102x90
3

272x162x90
2,5CHL

272x232x90
2,5DIV

88x72x48
PUFA

fix comf
eu

comf
2

tkanina

wyraźny akcent wnętrza
ROYAN QUEEN
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szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

Model Valencia to bogata rodzina mebli. 

Do wyboru są eleganckie kanapy, naroż-

niki, łóżko dzienne i podnóżek. Ciekawie 

i oryginalnie prezentuje się kanapa z jed-

nym tylko boczkiem. Otwarta kompozycja 

sofy zmienia jej charakter, nadając cechy 

szezlonga. Jednopłatowe siedzisko sofy 

jest innowacyjnym rozwiązaniem, zwięk-

szającym komfort wypoczynku. Metalo-

we nóżki czynią z sofy atrakcyjny mebel 

w każdej przestrzeni.

Valencia - 2CHL

217/290x94x81
3/3MAX

340x94x81
4MAX

72x72x47
PUFA

171/244 294

241/265x168x81
1,5CHL/2CHL

145/170x94x81
1,5DIV/2DIV R/L

193x72x47
DAYBED

siedzisko: wys. 47/ gł. ~52

DAYBED

comf
eu

tkanina skórafix

Konstrukcja sofy Valmont, oparta na li-

tym drewnie, unoszona jest na metalo-

wych wspornikach w kształcie prostokąta. 

Obszerne, wygodne siedziska oraz mięk-

kie oparcia są gwarancją wszechogarnia-

jącego odprężenia. Nuta nowoczesności, 

zawarta we wzornictwie bardzo licznej 

rodziny mebli Valmont, zwiększa atrak-

cyjność komponowania przestrzeni wypo-

czynkowej, inspiruje do tworzenia indywi-

dualnego klimatu we wnętrzu mieszkania. 

Do wyboru są narożniki, sofy w różnych 

wymiarach oraz fotel z podnóżkiem.

Valmont - 2,5 + DIVAN R

szeroko i wygodnie
VALMONT

 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
PUFA

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

fix comf
1

tkanina skóra

atrakcyjna w każdej przestrzeni
VALENCIA



szer. x gł. x wys. mebla w cm

29

FOTELE
wypocznij

Niezwykłej urody fotel Bern z zakrytymi 

falbaną nóżkami i z pokryciem tkanino-

wym w kwiaty musi być dopasowany sty-

listycznie do już istniejącego wyposażenia 

wnętrza, np. sypialni. Efektowne obicie 

fotela jest także funkcjonalne, ponieważ 

pokrowiec z poduch można zdjąć do czysz-

czenia. Wygodę wypoczynku zapewniają 

miękkie poduszki wypełnione elastyczną 

pianką oraz pożyteczny podnóżek. Ory-

ginalne oparcie fotela jest rozszerzone 

o małe boczki, na których można spokoj-

nie oprzeć głowę i błogo się zdrzemnąć.

Bern - FOTEL LC i PUFA LC

 dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 120

nóżka drewniana KATRIN - dodatkowo odpłatnie zamawiana

siedzisko: wys. 45/ gł. 49

52

51x51x41
PUFA

85x90x108
FOTEL

Bern - FOTEL FIX

comf
eu

tkaninafixl/c

wygoda i funkcjonalność
BERN



szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm

3130

całodzienny relaks

Bjarnum - FOTEL

Maksymalnie wygodny a jednocześnie 

dekoracyjny fotel Bjarnum znakomicie 

promuje całodzienny relaks. Innowacją we 

wzorze mebla jest półokrągłe siedzisko. 

Nie przeszkadzają krótsze podłokietniki, 

bo po dostawieniu podnóżka łatwo przy-

jąć pozycję półleżącą. Ci, którzy czytają 

w fotelu, polubią gustowne boczne opar-

cia dla głowy.

BJARNUM

siedzisko: wys. 45/ gł. 54

82x85x110
FOTEL

53

50x50x43
PUFA Bjarnum nr 11

comf
eu

tkaninafix

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, speł-

niającym 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.

Chubby - FOTEL i PUFA

110x120x60
FOTEL

siedzisko: wys. 37/ gł. 65

110x65x37
PUFA

tkanina skórafix

nowoczesny i oryginalny
CHUBBY



szer. x gł. x wys. mebla w cm

3332

szer. x gł. x wys. mebla w cm

Cognac - FOTEL

Elegancki, fotel Cognac świetnie nadaje 

się do wykreowania przytulnego wnętrza. 

Łagodne zaokrąglenia oparcia i podło-

kietników 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, pufa.

 dostępne nóżki:

standard: COGNAC BRASS

COGNAC CHROM

COGNAC OXIDATED

COGNAC bez kółek

siedzisko: wys. 46/ gł. 62

90x90x105
FOTEL

60

72x62x45
PUFA

comf
1

tkanina skórafix

prosta i uniwersalna forma

Douglas - FOTEL z luźnym pokrowcem

DOUGLAS
Miłośnicy prostych form będą zachwyce-

ni uniwersalnym fotelem Douglas, który 

nadaje się do aranżacji wszystkich wnętrz. 

Ukryte zalety jeszcze bardziej podnoszą 

wartość fotela, a są nimi: niezwykle mięk-

kie siedzisko z bardzo elastycznej pianki 

oraz rama z litego drewna. 

-  fotel Douglas L/C dostarczany z luźnym 

pokrowcem, który można zdjąć, wymie-

nić i wyprać zgodnie z instrukcją czysz-

czenia tkaniny

 dostępne nóżki:

drewniana RAMA DOUGLAS lub 

osobno wkręcane drewniane nóżki DOUGLAS

Douglas - fotel - drewniana rama Douglas - fotel - drewniane nóżki

74x70x86
FOTEL

siedzisko: wys. 46/ gł. 53

50

comf
1

tkanina skórafixl/c comf
2

spokój i stabilizacja
COGNAC



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

wysublimowana elegancja

Feel - FOTEL

FEEL
Łuk podłokietnika fotela, świetnie pod-

pierający ramiona i ręce użytkownika, jest 

tym elementem mebla, który nadaje ton 

całości. Na tym fotelu chce się odpocząć 

choć przez chwilę. Skórzane obicie znako-

micie współgra z drewnianymi nóżkami 

mebla, podkreślając jego wysublimowaną 

elegancję.

- krzesła pakowane po 2 sztuki

-  wybarwienia wg próbnika z wyjątkiem 

OAK (naturalny dąb) i ECRU

62x60x85
FOTEL

siedzisko: wys. 49/ gł. FOTEL 44 / KRZESŁO 42

49

47x61x84
KRZESŁO

47

Feel - FOTEL L/C

comf
1

tkanina skórafixl/c

Feel - KRZESŁO

Kent - FOTEL

Uznanie wzbudzi fotel Kent u tych, którzy 

nawet wypoczywając, nie mogą usiedzieć 

spokojnie na miejscu. Namiastkę ruchu da 

im fotel na obrotowej stopce w kształcie 

nóżki od kielicha. Elegancja fotela zna-

komicie komponuje się ze stalowym po-

łyskiem obrotowej  podstawy. Taki kom-

fortowy fotel to nie zbytek, to potrzeba 

naszych czasów.

nóżka chromowana GIO 16 

nóżka chromowana TRUMPETBASE 560 CHROM

nóżka aluminiowa TRUMPETBASE 560 ALU

nóżka chromowana ALLORA CF CHROM

nóżka chromowana VARESE CF CHROM

nóżka chromowana SALTO CF CHROM

nóżka chromowana DEGANO CF CHROM

nóżka chromowana CROSSFOOT 130

 dostępne nóżki:

siedzisko: wys. 45/ gł. 51

80x70x71
FOTEL

50

tkanina skóracomf
eu

fix

potrzeba naszych czasów
KENT



szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm
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King George - FOTEL

Fotel King George ma same zalety: so-

lidny, 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
PUFA

comf
1

tkanina skórafix

We wnętrzach o wystroju rustykalnym 

świetnie sprawdzi się fotel Pluto. Szeroki, 

wygodny, można go ustawić w zacisznym 

kącie tarasu lub werandy i w wolnej chwili 

rozkoszować się zapachem kwiatów lub 

wonią ziół. Praktyczny, zdejmowany po-

krowiec z dekoracyjną falbaną, który moż-

na w każdej chwili wymienić lub wyprać, 

zapewni niezmąconą niczym swobodę 

użytkowania tego wykonanego ze sma-

kiem fotela.

Pluto - 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

52

comf
1

tkanina skórafix comf
2

l/c

fotel samych zalet
KING GEORGE

niezmącona swoboda
PLUTO



szer. x gł. x wys. mebla w cmszer. x gł. x wys. mebla w cm
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ulga dla zmęczonych rąk

Roma - FOTEL

Starannie przemyślana i elegancka geo-

metria fotela Roma zawarta jest w nie-

zbyt głębokim siedzisku i łagodnej linii 

oparcia, a to zapewnia wysoki komfort 

użytkowania mebla. Patrząc na łagodne 

łuki boków fotela ma się już przedsmak 

ulgi dla zmęczonych rąk. Wysoki stan-

dard wykończenia pozwala na efektowną 

aranżację wnętrza, a właściwe parametry 

fotela sprzyjają funkcji wypoczynkowej.

ROMA

62x63x79
FOTEL

siedzisko: wys. 47,5/ gł. 45

48

comf
1

tkanina skórafix

przytulny i dekoracyjny

Przytulny, jednocześnie dekoracyjny, 

sprawdzony wielokrotnie pod kątem er-

gonomiczności fotel Verdi jest wykonany 

z najwyższej jakości materiałów. Rumień-

ców nowości przysparza mu oryginalna 

tkanina obiciowa, której wzór stylizowany 

jest na secesję. Fotel w wersji z kółkami 

będzie najbardziej przydatny w sypial-

ni, bo tam najczęściej bywa przesuwany 

z miejsca na miejsce. Dostępna jest też 

wersja bez kółek.

Verdi - FOTEL

VERDI

dostępne nóżki:

standard: VERDI BRASS

VERDI CHROM

VERDI OXIDATED

VERDI bez kółek

siedzisko: wys. 44/ gł. 55

85x86x84
FOTEL

57

comf
1

tkanina skórafix



szer. x gł. x wys. mebla w cm
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DODATKI
na każdą okazjęponadczasowa elegancja

Fotel Verdon to zachwycający widok. Nie-

powtarzalne, wysmakowane wzornictwo 

i perfekcyjne wykończenie świadczą o po-

nadczasowej elegancji. Ozdobą fotela są 

przepikowania na jego oparciu. Skórzane 

miękkie siedzisko uprzyjemnia kontakt 

z meblem. Dzięki walorom estetycznym 

fotel uatrakcyjni każde wnętrze.

-  wybarwienia wg próbnika z wyjątkiem 

OAK  (naturalny dąb) i ECRU

Verdon - FOTEL

VERDON

61x66x86
FOTEL

siedzisko: wys. 48/ gł. 46

48

comf
1

tkanina skórafix
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Kedra

na każdą okazję
DODATKI

47x47x41
PUFA PRALINE/PRALINE+HANDLE

42x42x44
PUFA BONBON/BONBON+HANDLE

75x75x23

PODUCHA PODŁOGOWA 
FLOORCUSHION ø75 (okrągła)

100x100x27

PODUCHA PODŁOGOWA 
FLOORCUSHION ø100 (okrągła)

75x75x23

PODUCHA PODŁOGOWA 
FLOORCUSHION 75 

100x100x27

PODUCHA PODŁOGOWA 
FLOORCUSHION 100 

94x73x47
PUFA 4 z sedakiem 70x90

94x73x47
PUFA 8 z falbanką otwierana

tkanina skóra

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

Poduszka art.21

53x53

BUTTON CUSHIONS CLOUD 50x50

BUTTON CUSHIONS CONCEPT 40x60 LEATHER 

(dwustronna poduszka; jedna strona: skóra Texas Dark Brown, 

druga strona: tkanina Nevada Nature)

00 BUTTON CUSHIONS CLOUD 30x65

Poduszka deko 1 LUX  LEATHER 

60x20

Poduszka deko 3 LUX  LEATHER 

60x20

g

Poduszka deko 1 LUX LEATHER Poduszka deko 3 LUX LEATHER

Poduszka deko 2 LUX  LEATHER 

60x20

BUTTON CUSHIONS STONE 40x40 BUTTON CUSHIONS CLOUD 40x60

BUTTON CUSHIONS CONCEPT 40x60 LEATHER

Rodzina poduszek BUTTON CUSHIONS występuje w 3 wersjach kolorystycznych: 

CLOUD (pastelowe kolory nieba), STONE (kolory nawiązujące do barw kamienia), EARTH (kolory ziemi)

LUX - poduszka wypełniona pierzem 

sleep
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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

WYBARWIENIA NÓŻEK DREWNIANYCH

ECRU

OAK

WAL

COL

UNL

DAB

MAH

BLK

NAT

CHER

SIL

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 codziennego

Konfi gurację mebla zawsze czytamy od lewej strony stojąc przodem do sofy

OZNACZENIA w opisie modeli:

 F – funkcja spania codziennego z pojemnikiem na pościel 

 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

sleep

24/7

skóra

tkanina

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorów, 

wzornictwa, wymiarów i prezentowanych wyrobów. 

Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych do 3%.
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Znacznie więcej mebli znajdziecie Państwo na  

www.mti-furninova.pl

Noir Bed
Blues

Zeus



www.mti-furninova.pl


