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meble inspiruj swoje otoczenie

Nasze meble 
mają wzięcie 10%
* rabat dotyczy kompletów wypoczynkowych oraz narożników nie objętych promocją lub wyprzedażą

masz w
prezencie!

PR
O

M
O

C
JA

Narożnik SANTOS
wys./szer./gł.  87/230/143 cm
pow. spania:  127x195

1399,-
cena

Narożnik FRESH 
wys./szer./gł.:  93/233/169 cm
pow. spania:  125x204 cm

1699,-
2199,-wybrane

tkaniny

sprężyny bonelowe
funkcja spania 
pojemnik na pościel

2399,-
2999,-skóra 

naturalna

Wersalka SARA
wys./szer./gł.:  94/194/97 cm
pow. spania:  120x194 cm

599,-
cena

sprężyny bonelowe
funkcja spania

pojemnik na pościel

Krzesło obrotowe 
Q-G2

kolory: 
- czerwony / czarny,
- pomarańczowy / czarny,  
- niebieski / czarny, 
- fioletowy / czarny, 
- zielony / czarny, 
- żółty / niebieski

129,-
cena

Hoker A148 
wysokość: 68-88 cm
wysokość siedziska: 59-80 cm

119,-
cena

materiał: metal, plastik
kolor: czarny, biały, srebrny, krem    

HITCENOWY 799,-
cena

sprężyny bonelowe, funkcja spania 
pojemnik na pościel

Sofa WEGA
wys./szer./gł.:  75/196/90 cm
pow. spania:  142x195 cm

SUPERCENA 1299,-
cena

sprężyny bonelowe, 
funkcja spania, pojemnik na pościel

Sofa DALLAS
wys./szer./gł.:  88/240/86 cm
pow. spania:  140x195 cm
różne kolory 

1099,-
cena

Zestaw POKOJOWY
stół + 6 krzeseł

7 kolorów drewna
szeroki wybór tapicerki
szerokość - 80cm
długość - 150cm (po rozłożeniu 190cm)

SUPERCENA
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sprężyny bonelowe, 
funkcja spania, pojemnik na pościel

479,-
cena

Kpl. STARTER II
stół + 4 krzesła

materiał:  drewno
wys./szer./dł.:  75/75/106 cm
kolor: natural, czereśnia, c.brąz

FRIDA
kolor: dąb canterbury
oświetlenie LED

999,-
Meblościanka

275/193/58 cm

SUPERCENA

449,-
Komoda

135/98/45 cm

Szafa ROLLI

1099,-szerokość
155cm

1249,-szerokość
175cm

1299,-szerokość
206cm

1499,-szerokość
256cm

kolor: 
dąb cambridge/drzewo kubańskie 

wstawka czarny połysk

wys./gł.   217/69 cm

299,-
cena

Stół ARACHN
wys./szer./dł.:  74/70/120 cm

kolor: chrom
materiał: metal, szkło

HITCENOWY

199,-
cena

Ława LISA
wys./szer./dł.:  55/60/110 cm

kolor: czereśnia, wenge                             materiał: drewno/szkło

1499,-
cena

Meblościanka CHIMERA
szer./wys./gł.   295/195/53 cm
kolor: sosna laredo / suita

Szafa PENELOPA 
z lustrem

1699,-
Szafa

3 szuflady w zestawie

szer./wys./gł.   255/215/66 cm
kolor: śliwa, wenge

Komplet MONACO
wersalka + 2 fotele

Wersalka:
wys./szer./gł.:  96/195/90 cm
pow. spania:  122x195 cm

1699,-
2099,-wybrane

tkaniny

2599,-
3199,-skóra 

naturalna

Folel:
wys./szer./gł.:  102/74/70 cm


