


RONDA - a unique hanging TV
cabinet. The unusual form of the
cabinet will perfectly fit into
aa modern interior. Vercal par-
ons will allow to display photos, 

CDs, albums or other decoraons. 
There is certainly also room for 
RTV equipment. Ronda - charm
in itself!

RONDA - unikalna,  wisząca sza a  
pod telewizor powieszony na ścia-
nie. Niespotykana forma sza i 
idealnie wkomponuje się w nowo-
czesnym wnętrzu. Pionowe prze-
grody pozwolą wyeksponować  
zdjęcia, płyty, albumy lub inne 
dekoracje. Z pewnością nie braknie 
też miejsca na sprzęt RTV. Ronda
- urok sam w sobie!

RONDA
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Cinta - ta sza a ma to coś w sobie! 
Otwarta na całej długości, podzie-
lona tylko pionowymi przegrodami, 
a wokół jakby obwiązana wstęgą 
w jednym z modnych dekorów - 
modnej szarości lub ciepłego dębu. 
Fakt, wymaga utrzymania na niej 
poporządku, ale efekt "wow" jest 
gwarantowany. 

Cinta - this cupboard has that so-
mething! It is open along its enre 
length, divided only by vercal 
par ons, and around it is ed 
with a ribbon in one of the fashio-
nable decors - trandy grey or 
warm oak. True, it needs to be 
kept in order, but the "wow" 
effect is guaranteed.

CINTA
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CUP to wyjątkowa kolekcja mebli, 
zarówno pod względem wykoń-
czenia jak i konstrukcji. Uważamy, 
ze biały kolor doskonale wpasuje 
się do każdego wnętrza, dodatko-
wo je rozświetlając i kreując wra-
żenie porządku. Pojemne bryły 
zestawu zapewnią dużo miejsca do  
przechowywania oraz ekspozycji 
sprzętu RTV, pamiątek z podróży 
czy dekoracji. Uroku dodają czar-
-ne, gustowne metalowe uchwyty, 
bardzo wygodne w użyciu, o za-
oblonym kształcie. CUP to zestaw, 
który posłuży przez lata.   

CUP is a unique collecon of fur-
niture, both in terms of finish and 
construcon. We believe that  
white color will fit perfectly into 
any interior, addionally lighng 
it up and creang an impression 
of order. The spacious units of the 
sset will provide a lot of space for 
storing and displaying any TV 
equipment, travel souvenirs or 
decoraons. Black, tasteful metal 
handles, very comfortable to use, 
with a rounded shape add addio-
nal charm. CUP - a furniture set  
for many years.

CUP



Rubik - jakże elegancka i funkcjo-
nalna sza a pod telewizor!. To 
mebel, który zwróci uwagę każde-
go gościa! Dwie pojemne zamyka-
ne sza i, dwie szuflady i dwie 
otwarte wnęki pozwolą pomieścić 
wszelkie sprzęty RTV, konsolę do 
gier, pady, piloty, a także wszelkie 
inne akcesoria domowego kinoma-
na. Wykończenie sza i w prze-
pięknej kombinacji dekorów Black 
Northwood oraz Gold Cra Oak 
to elegancja sama w sobie. Pod-
kreślają ją ułożone w jednej lini
długie, czarne uchwyty. 

Rubik - how elegant and func-
onal TV stand it is! It is a piece 
of furniture that will a ract the 
a en on of every guest! Two 
spacious lockers, two drawers 
and two open parts will allow 
you to accommodate any TV 
eqequipment, game console, pads, 
remote controls, as well as all 
other home cinema accessories. 
The cabinet is made of combi-
naon of Black Northwood and 
Gold Cra  Oak decors - it is 
elegance in itself. It is emphasi- 
zed by long, black handles ar-
ranged in one line

RUBIK



Let's rock to elegancka sza a pod 
TV w dekorze dębowym. Może 
służyć jako samodzielna sza a 
RTV lub jako zestaw wraz
zz nadstawką, w kontrastujacym 
kolorze białym lub antracytowym. 
Nadstawka zapewnia  dodatkową 
przestrzeń na wyeskponowanie  
pamiątek lub innych dekoracji. De-
likatne, proste, metalowe uchwyty 
w obu bryłach nadają im elegacji. 
SSza a samodzielnie lub w zesta-
wie doskonale odnajdzie się za-
równo w nowoczesych jak i bar-
dziej klasycznych wnętrza

Let's rock is an  elegant TV cabinet 
in oak wood  decor. It can be used 
as a  TV cabinet itself or as a set, 
together with an extension, in 
contrasng white or anthracite fi-
nishing. This top secon provides  
addional space for displaying so-
uuvenirs or other decoraons. Deli-
cate, simple, metal handles in both 
items , undoubtedly add  more ele-
gant style. The cabinet alone or in 
a set will be perfect for both 
modern and more classic interior

LET’S ROCK
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Sza a RTV inspirowana minima-
lizmem. Łącząc w sobie walory es-
tetyczne z funkcjonalnością stwo-
rzona została z myślą o nowocze-
snym salonie. Wyjątkowa dbałość 
o szczegóły, neutralna kolorystyka 
i jakość wykonania sprawiają
że mebel odnajdzie się w każdej 
aranżacji. 

TV cabinet inspired by minima-
lism. Combining aesthec values 
  with funconality, it was created 
for a modern living room. Excep-
onal aenon to detail, neutral 
colors and quality of workmanship 
make the furniture fit in any arran- 
gement.

EVER
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Sza a RTV wyróżniająca się 
czystą formą i ciekawym zesta-
wieniem dekorów wprowadzi 
we wnętrzu powiew lekkości. 
Niesymetryczne podziały spra-
wiają, że mebel przyciąga wzrok, 
a wydzielone przestrzenie wpro-
wadzą ład i porządek, zapewnia-
jąc wystarczająco dużo miejsca 
do przechowywania i ekspozycji 
przedmiotów.

TV stand disnguished by a clean 
form and an interesng combina-
on of decors will introduce a bre-
-ath of lightness into the interior. 
The asymmetrical divisions make 
the furniture eye-catching, and 
the separated spaces will bring 
order, ensuring enough space for 
storage and display of decora-
ons

SUE



Łącząca modny design z praktycz-
ną funkcjonalnością sza a RTV. 
Dzięki frontom z podfrezowaniem 
mebel zachowuje czystą formę, 
a oparta na stabilnych, drewnia-
nych nóżkach konstrukcja wprowa-
dza wrażenie lekkości i sprawia, że 
sza a  wyróżnia się ponadczaso-
wym wyglądem i nie przytłacza 
wnętrza

A TV cabinet that combines fashio-
nable design with praccal funco-
nality. Thanks to fronts with mil-
ling, the furniture maintains a clean 
form, and the construcon based 
on stable wooden legs introduces 
the impression of lightness and 
makes the cabinet stand out with 
a meless look and does not 
overwhelm the interior.

TUE
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Efektowna sza a RTV o prostej 
bryle idealnie wkomponuje się 
w aranżację każdego salonu. Syme-
tryczny podział sza i na dwie 
komory sprawia, że w równym 
stopniu mebel zachowuje niebanal-
ny wygląd i wygodę funkcjonowa- 
nia. 

An impressive TV cabinet with 
a simple shape will perfectly fit into 
the arrangement of every living 
room. The symmetrical division 
of the cabinet into two parts 
means that the piece of furniture 
maintains its original appearance 
anand convenience of funconality.

LINE
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Cechująca się unikalnym designem 
i wyjątkową dbałością o szczegóły 
sza a RTV znakomicie odnajdzie 
się zarówno w nowoczesnym, jak 
i klasycznym wnętrzu. Obniżony 
top sprawia, że mebel zyskuje nie-
banalny wygląd oraz dodatkową 
pprzestrzeń do ekspozycji.

The TV cabinet with a unique 
design and an exceponal aen-
on to details will be perfect for 
both modern and classic interiors. 
The lowered top makes the furnitu-
re gain an original look and addio-
nal space for displa

OPEN
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Deby 100 to bardzo praktyczny 
model sza i Rtv. Można posta-
wić ją na podłodze lub powiesić na 
ścianie. Posiada zamykany scho-
wek, podzielony na dwie części,  
dzięki czemu łatwiej o porządek. 
Produkt dostępny jest w kilku  
wersjach kolorystycznych.

Deby 100 is a very funconal tv 
cabinet. You can  either put it on 
the floor or hang it on the wall. It 
has a lockable compartment, divi-
ded into two parts, making order 
easier. The product is available in 
several colors.

DERBY



Deby 140 to bardzo praktyczny 
model sza i Rtv. Można posta-
wić ją na podłodze lub powiesić na 
ścianie. Posiada zamykany scho-
wek, podzielony na dwie części,  
dzięki czemu łatwiej o porządek. 
Produkt dostępny jest w kilku  
wersjach kolorystycznych.

Deby 140 is a very funconal tv 
cabinet. You can  either put it on 
the floor or hang it on the wall. It 
has a lockable compartment, divi-
ded into two parts, making order 
easier. The product is available in 
several colors.

DERBY



Deby 200 to bardzo praktyczny 
model sza i Rtv. Uzyskany z zesta-
wienia dwóch szafek Derby 100. 
Można postawić ją na podłodze lub 
powiesić na ścianie. Posiada zamy-
kany schowek, podzielony na dwie 
części, dzięki czemu łatwiej o po- 
rządek. Produkt dostępny jest 
w kilku wersjach kolorystycznych.

Deby 200 is a very funconal tv 
cabinet. Gained thanks to combi-
ning two Derby 100 models. You 
can either put it on the floor or 
hang it on the wall. It has a locka-
ble compartment, divided into two 
parts, making order easier. The 
product is available in several 
colors.

DERBY



Sza a RTV Simple to mebel o pro-
stej formie, który dzięki swojemu 
wyważonemu designowi wkompo-
nuje się w bardzo szeroki zakres 
koncepcji wnętrzarskich. Kombina-
cja kolorystyczna dębu appalachian 
i białego frontu to propozycja dla 
osób ceniących estetykę nurtu skan-
dynawskiego. Z kolei biały korpus 
z betonowym frontem jest cieka-
-wym rozwiązaniem, które wpasuje 
się we wnętrze o nowoczesnym 
rysie. Simple z jednej strony posiada 
ot-wartą wnękę, na której wyekspo- 
-nujesz swój sprzęt RTV. Stojąca 
sza a RTV Simple 140 cm tylko 
czeka, aby nadać twojemu salonowi 
nowego wyrazu!

Nice and simple ! The Simple RTV 
cabinet is a piece of furniture of 
a simple form, which thanks to its 
balanced design will fit into a very 
wide range of interior concepts. The 
color combinaon of Appalachian 
oak and the white front is a proposal 
fofor those who appreciate the aes-
-thecs of Scandinavian trend. 
White body with a concrete front is 
an interesng soluon that will fit 
into an interior in a modern outline. 
Open part of cabinet will allow you 
to display your TV equipment.
A standing TV unit Simple 140 cm is 
just waing to give your living room 
a new expression!

SIMPLE
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The TV stand SLANT 160 is a unique 
piece of furniture that will add
a unique character to any interior.
AAdjusted both to be hung on the wall, 
which will intensify an effect of light-
ness, as well as to be put on the floor, 
aer adding the feet. The diagonal 
distances between the fronts make 
the product unique and eye-catching. 
The delicate LED backlight emphasi-
zes the uniqueness of the model.
The fronts are opened downwards, 
and the space inside the cabinet 
allows to locate all electronic equip-
ment, as well as other items. The pro-
duct is available in several color com-
binaons and in two sizes. High quali-
ty furniture boards and varnishe
MDF boards are used for its produc-
on.         

Sza a RTV Slant 160 to unikalny  
mebel, który doda niepowtarzalnego  
charakteru każdemu wnętrzu. Przy-
stosowany zarówno do powieszenia 
na ścianie, co spotęguje efekt lekko-
ści, jak i do postawienia na podłodze, 
po dokręceniu stopek. Ukośne dy- 
stanse między frontami czynią pro-
dukt unikatowym i przykuwajacym 
uwagę. Delikatne podświetlenie LED 
podkreśla niepowtarzalność modelu. 
Fronty otwierane są do dołu, a sporo 
przestrzeni wewnątrz sza i pozwoli  
ulokować sprzęt RTV i inne przedmio- 
ty. Produkt dostępny jest w kilku 
kombinacjach kolorystycznych oraz 
w dwóch rozmiarach. Do produkcji 
wykorzystywane są wysokiej jakości 
płyty meblowe oraz lakierowane 
płyty MDF.

SLANT
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płyty MDF.
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The TV stand SLANT 240 is a unique 
piece of furniture that will add
a unique character to any interior.
AAdjusted both to be hung on the wall, 
which will intensify an effect of light-
ness, as well as to be put on the floor, 
aer adding the feet. The diagonal 
distances between the fronts make 
the product unique and eye-catching. 
The delicate LED backlight emphasi-
zes the uniqueness of the model.
The fronts are opened downwards, 
and the space inside the cabinet 
allows to locate all electronic equip-
ment, as well as other items. The pro-
duct is available in several color com-
binaons and in two sizes. High quali-
ty furniture boards and varnishe
MDF boards are used for its produc-
on.         

Sza a RTV Slant 240 to unikalny  
mebel, który doda niepowtarzalnego  
charakteru każdemu wnętrzu. Przy-
stosowany zarówno do powieszenia 
na ścianie, co spotęguje efekt lekko-
ści, jak i do postawienia na podłodze, 
po dokręceniu stopek. Ukośne dy- 
stanse między frontami czynią pro-
dukt unikatowym i przykuwajacym 
uwagę. Delikatne podświetlenie LED 
podkreśla niepowtarzalność modelu. 
Fronty otwierane są do dołu, a sporo 
przestrzeni wewnątrz sza i pozwoli  
ulokować sprzęt RTV i inne przedmio- 
ty. Produkt dostępny jest w kilku 
kombinacjach kolorystycznych oraz 
w dwóch rozmiarach. Do produkcji 
wykorzystywane są wysokiej jakości 
płyty meblowe oraz lakierowane 
płyty MDF.
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The TV stand SLANT 240 is a unique 
piece of furniture that will add
a unique character to any interior.
AAdjusted both to be hung on the wall, 
which will intensify an effect of light-
ness, as well as to be put on the floor, 
aer adding the feet. The diagonal 
distances between the fronts make 
the product unique and eye-catching. 
The delicate LED backlight emphasi-
zes the uniqueness of the model.
The fronts are opened downwards, 
and the space inside the cabinet 
allows to locate all electronic equip-
ment, as well as other items. The pro-
duct is available in several color com-
binaons and in two sizes. High quali-
ty furniture boards and varnishe
MDF boards are used for its produc-
on.         

Sza a RTV Slant 240 to unikalny  
mebel, który doda niepowtarzalnego  
charakteru każdemu wnętrzu. Przy-
stosowany zarówno do powieszenia 
na ścianie, co spotęguje efekt lekko-
ści, jak i do postawienia na podłodze, 
po dokręceniu stopek. Ukośne dy- 
stanse między frontami czynią pro-
dukt unikatowym i przykuwajacym 
uwagę. Delikatne podświetlenie LED 
podkreśla niepowtarzalność modelu. 
Fronty otwierane są do dołu, a sporo 
przestrzeni wewnątrz sza i pozwoli  
ulokować sprzęt RTV i inne przedmio- 
ty. Produkt dostępny jest w kilku 
kombinacjach kolorystycznych oraz 
w dwóch rozmiarach. Do produkcji 
wykorzystywane są wysokiej jakości 
płyty meblowe oraz lakierowane 
płyty MDF.

SLANT



Sza a RTV Nord to produkt za-
projektowany ze smakiem i dbało-
ścią o szczegóły. Znakomicie odnaj-
dzie się zarówno w nowoczesnym 
jak i klasycznym wnętrzu. Lekkości 
i elegancji dodają drewniane nóżki 
i proste poziome uchwyty na za- 
mykanych frontach. Środkowa 
część  jest otwarta, przygotowana 
na  podłączenie sprzętu RTV. Pro-
dukt wykonany z najwyższej jako-
ści płyty meblowej, której krawę-
dzie pokryto obrzeżem, by chronić 
go przed uszkodzeniami mechani-
cznymi.

The TV stand Nord is a product de-
signed with taste and a en on
to detail. It will perfectly fit into 
both modern and classic interiors. 
Lightness and elegance are achie-
ved by wooden legs and simple ho-
rizontal handles on the closed 
fronts. The middle part is open, 
ready to install electronic equip- 
ment. The product is made of the 
highest quality furniture board, the 
edges of which are secured with 
a rim to protect it from mechanical 
damage.

NORD



Sza a RTV Nord to produkt za-
projektowany ze smakiem i dbało-
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ścią o szczegóły. Znakomicie odnaj-
dzie się zarówno w nowoczesnym 
jak i klasycznym wnętrzu. Lekkości 
i elegancji dodają drewniane nóżki 
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Sza a RTV Manhaan to nowocze-
sny i przestronny mebel, idealny dla 
ludzi ceniących prostotę oraz elegan-
cję. Fronty zamykanych szafek 
otwierają się do dołu, a dwie otwarte 
półki pozwalają wyeksponować 
sprzęt RTV, ukrywając jednocześnie 
okablowanie. Dzięki szerokości 140 
cm na szafce można z łatwością po-
stawić duży telewizor. Opconalnie 
model można wyposażyć w oświetle-
nie LED. Do produkcji mebla wyko-
rzystano wysokiej jakości płyty 
meblowe, zabezpieczone obrzeżem
PCV, by zapewnić odporność na usz-
-kodzenia. Mebel dostępny jest 
w kilku wariantach kolorystycznych. 
Oferowany jest również w szerokości 
160 cm - Helix

The TV stand Manhaan is a modern 
and spacious piece of furniture, ideal 
for people who value simplicity and 
elegance. The fronts of the closed ca-
binets open to the boom and two 
open shelves allow to expose the 
electronic equipment, while hiding 
tthe cabling. With a width of 140 cm 
you can easily put a large TV on the 
top of the cabinet. Oponally, the 
model can be equipped with LED li-
ghng. High-quality furniture boards, 
protected with PVC edges are used 
for the producon of the furniture.  
The furniture is available in several 
color opons. Also offered in width 
160 cm - Helix.

MANHATTAN



Sza a RTV Manhaan to nowocze-
sny i przestronny mebel, idealny dla 
ludzi ceniących prostotę oraz elegan-
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Sza a RTV Moon to mebel nowo-
czesny, przestronny, idealny dla osób 
ceniących elegancję i prostotę. No-
woczesne połączenie wykończeń 
mat i połysk nada każdemu wnętrzu 
niepowtarzalnego, eleganckiego 
charakteru. Moon składa się z zamy- 
kanych szafek, z frontami otwierany-
mi ku dołowi i półki. Opcjonalnie  
model można wyposażyć w dodat-
kowe oświetlenie LED w kolorze 
niebieskim. Produkt jest dostęp-
ny w kilku kombinacjach kolory-
stycznych. Mebel produkowany
jest z wy sokiej jakości MDF oraz 
płyty meblowej, zabezpieczonej 
obrzeżem, by zwiększyć odporność 
na uszkodzenia.

The TV stand Moon is a modern, 
spacious piece of furniture, ideal for 
people who value elegance and 
simplicity. A modern combinaon 
of ma and gloss finishes will add 
a unique and elegant character to 
each interior. Moon consists of two 
cacabinets with fronts opening down-
wards and a shelf. Oponally, the 
model can be equipped with addio-
nal LED lighng in blue. The product 
is available in several color combina-
ons. The furniture is made of high 
quality MDF and furniture board
the edges of which are addionally 
protected to increase resistance 
to damage.

MOON
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ceniących elegancję i prostotę. No-
woczesne połączenie wykończeń 
mat i połysk nada każdemu wnętrzu 
niepowtarzalnego, eleganckiego 
charakteru. Moon składa się z zamy- 
kanych szafek, z frontami otwierany-
mi ku dołowi i półki. Opcjonalnie  
model można wyposażyć w dodat-
kowe oświetlenie LED w kolorze 
niebieskim. Produkt jest dostęp-
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the edges of which are addionally 
protected to increase resistance 
to damage.
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Sza a RTV Moon II świetnie wpa-
suje się w wystrój salonu urządzo-
nego w eleganckim stylu. Pojemna 
sza a i dwie półki wystarczą na 
rozlokowanie sprzętu RTV. Opcjo-
nalnie model można wyposażyć 
w dodatkowe oświetlenie LED 
w kolorze niebieskim. Zestawienie 
dwóch modułów, pozwala stwo-
rzyć atrakcyjny mebel do większe-
go salonu. Produkt jest dostępny 
w kilku kombinacjach kolory- 
stycznych. Do produkcji wykorzy-
stywane są wysokiej jakości płyty
meblowe oraz lakierowane płyty 
MDF.

The TV stand Moon II will fit per-
fectly into a living room decorated 
in an elegant style. A spacious cabi-
net and two shelves allow to store 
all electronic devices. Oponally, 
the model can be equipped with 
addional LED lighng in blue. The 
combinaon of two modules all-
-ows to create an aracve piece 
of furniture for a larger living room. 
The product is available in several 
color combinaons. High quality 
furniture boards and varnished 
MDF boards are used for its pro- 
ducon.         
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Sza a RTV Moon II świetnie wpa-
suje się w wystrój salonu urządzo-
nego w eleganckim stylu. Pojemna 
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fectly into a living room decorated 
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MDF boards are used for its pro- 
ducon.         

MOON II



Innowacyjna sza a wisząca RTV 
Rita, idealnie wpasuje się w wy-
strój nowoczesnego mieszkania. 
Wyposażona jest w parę częścio-
wo przeszklonych frontów. We-
wnątrz znajdują się półki, dzięki 
czemu w efektowny sposób 
można wyeksponować sprzęt 
RTV. Mebel dostępny jest w kilku 
wariantach kolorystycznych. Op-
-cjonalnie można wyposażyć go 
w dodatkowe oświetlenie LED. 
Model Rita dostępny jest także 
w wersji double - 200 cm. 

Innovave hanging TV unit Rita  
ideally suited to the design of a mo-
-dern apartment. It is equipped 
with a pair of parally glazed 
fronts. Inside there are shelves, 
thanks to which you can expose 
RTV equipment in an effecve 
wway. The furniture is available in 
several color op ons. It can be 
oponally equipped with addio-
nal LED lighng. The Rita model 
is also available in the double - 
200 cm version

RITA



Innowacyjna sza a wisząca RTV 
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Sza a RTV Sweden I elegancki mebel  
w skandynawskim stylu. Świetnie 
sprawdzi się jako element aranżacji 
salonu, któremu nada niepowtarzal-
nego charakteru. Mebel posiada dwie 
zamykane sza i, między którymi ulo-
kowana jest szklana półka. Na blacie 
sza i zmieści się duży telewizor, 
a oszklona półka posłuży do wyeks-
ponowania mniejszych sprzętów 
elektronicznych. Design mebla utrzy-
many jest w nowoczesnej, stonowa-
nej stylistyce, a szczególnego uroku 
i lekkości nadają mu nóżki wykona-
ne z drewna. Czystej formy nadają 
fronty bez uchwytów, które otwiera 
się przez naciśnięcie. Do produkcji 
wykorzystane są wysokiej jakości 
płyty meblowe, zabezpieczone ob-
-rzeżem, by zwiększyć odporność na 
uszkodzenia mechaniczne. 

The TV stand Sweden I is an elegant 
piece of furniture in Scandinavian 
style. Perfect as an element of the 
arrangement of the living room, 
giving it a unique character. The fur-
niture has two lockers with a glass 
shelf between them. A large TV will 
fifit on the top of the cabinet, and the 
glass shelf can be used to place smal-
ler electronic devices. The design 
of the furniture is maintained in a mo-
-dern, toned-down style, and the 
wooden legs add a special charm and 
lightness. Clean form of an item is 
acheved thanks to its fronts without 
handles that open by push-to-open 
system. High quality furniture boards 
are used for its producon.

SWEDEN
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Innowacyjny, składający się
z z dwóch poziomów model RTV Fly, 
doskonale wpisuje się w wystrój 
nowoczesnego pomieszczenia. 
Mebel składa się z sza i wiszącej 
z szufladą oraz stojącej, na której 
można ustawić sprzęt RTV. Mebel 
dostępny jest w kilku wariantach 
kolkolorystycznych. Opcjonalnie 
może zostać wyposażony w oświe-
tlenie LED

The innovave, two-layer Fly TV 
stand fits perfectly in the interior 
of a modern room. The furniture 
consists of hanging cabinets with 
two drawers and ower shelves on 
which you can set up the electronic 
equipment. The furniture is availa-
bble in several color opons. Opo-
nally it can be equipped with LED 
lighng

FLY



Innowacyjny, składający się
z z dwóch poziomów model RTV Fly, 
doskonale wpisuje się w wystrój 
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lighng

FLY



Sza a RTV Mex to przestronny, 
nowoczesny mebel, idealny dla 
osób ceniących prostotę i elegan-
cję. Model składa się z zamykanej, 
dzielonej sza i i otwartej półki, na 
której można ulokować sprzęt RTV. 
Na blacie sza i zmieści się duży te-
lewizor. Opcjonalnie model można 
wyposażyć w oświetlenie LED. 
Mebel produkowany jest z wyso-
kiej jakości płyt meblowych, zabez-
pieczonych obrzeżem, co zwiększa 
ich odporność na uszkodzenia me-
chanicz

The TV stand Mex is a spacious, 
modern piece of furniture, ideal for 
people who value simplicity and 
elegance. The model consists of 
a lockable cabinet and an open 
shelf on which you can place elec-
tronic equipment. A large TV will 
fifit on the top of the cabinet. Opo-
nally it can be equipped with LED 
ligh ng. The furniture is made 
of high quality laminated boards 
with edges protected by PVC to in-
crease the resistance to mechani-
cal dama

MEX



Sza a RTV Mex to przestronny, 
nowoczesny mebel, idealny dla 
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with edges protected by PVC to in-
crease the resistance to mechani-
cal dama
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Sza a RTV Bonn 100 cm to mebel 
elegancki, wykonany w nowocze-
snym stylu, który idealnie sprawdzi 
się jako element aranżacji salonu 
czy pokoju dziennego urządzonego 
w ta- kim właśnie stylu. Sza a wy-
posażona jest w dwie pary drzwi
czek otwieranych do dołu i dwie 
półki na sprzęt RTV, taki jak konso-
la do gier czy odtwarzacz. Jeśli ze-
chcesz jeszcze bardziej wyekspono-
wać swoją elektronikę, możesz po-
myśleć o dodatkowym oświetleniu 
LED, które można dokupić do
tego modelu. W pojemnych schow- 
kach za drzwiczkami schowasz z ko- 
lei wszystkie te przedmioty, które 
dotąd nie znalazły swojego stałego 
miejsca. 

The Bonn TV cabinet 100 cm is an 
elegant piece of furniture, made in 
a modern style, which will be perfect 
as an element of the arrangement of 
a modern living room. The cabinet is 
equipped with two pairs of doors 
that open downwards and two 
shshelves for TV equipment. If you 
want to display your electronics even 
more, you can think about addional 
LED lighng that is offered as an 
opon to this model. In spacious 
compartments behind the doors, you 
can hide all those items that have not 
yyet found their permanent place.

BONN
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myśleć o dodatkowym oświetleniu 
LED, które można dokupić do
tego modelu. W pojemnych schow- 
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Sza a RTV Hit 140 cm to mebel 
utrzymany w nowoczesnej, stono-
wanej stylistyce, doskonały do sa-
-lonu w nowoczesnym stylu. Mebel  
posiada dwie sza i, z otwieranymi 
do dołu frontami oraz dwie półki, 
na których wyeksponować można 
sprzęt RTV. Produkt jest dostępny  
w kilku wariantach kolorystycz-
nych. Opcjonalnie można wyposa-
żyć go w dodatkowe oświetlenie 
LED. Do jego produkcji wykorzysta-
no wysokiej jakości płyty meblowe 
zabezpieczone obrzeżem, by
zwiększyć odporność na uszko-
dzenia mechaniczne

The TV stand Hit 140 cm is a piece 
of furniture maintained in a mo-
-dern, subdued style, which perfec-
tly fits into the modern living room. 
The furniture has cabinets with do-
wnward opening fronts and two 
shelves to expose electronic equip- 
ment. It is available in several color 
opons. It can be equipped with 
addional LED lighng. For its pro-
ducon high-quality furniture bo-
-ards are used,  protected with PVC 
eging for beer resistance to me-
chanical dama

HIT
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Sza a RTV Best to mebel kompak-
towy, który idealnie wpasuje się 
w wystrój nowoczesnego salonu. 
Mebel posiada sza ę z frontem 
otwieranym ku dołowi oraz otwartą 
półkę, która świetnie nadaje się do 
wyeksponowania drobnego sprzętu 
RRTV. Model dostępny jest również 
w wersji double. Obie wersje można 
opocjonalnie wyposażyć w dodatko-
we oświetlenie LED. Produkty do-
stępne są w kilku wersjach kolory-
stycznych, łączących matowy 
korpus, wykonany z wysokiej ja-
kości płyty meblowej z frontami 
w MDF lakierowanym na wysoki 
połysk. Krawędzie płyty zabez-
pieczone są obrzeżem, by zwięk-
szyć odporność na uszkodzenia me-
chaniczn

The TV stand Best 100 is a compact 
piece of furniture that perfectly fits 
into the interior of a modern living 
room with limited space for arrange-
ment. The furniture has a cabinet 
with door opening downwards and 
an open shelf, ideal to locate small 
eelectronic equipment. The model is 
also available in double opon - Best 
200. Both versions can be oponally 
equipped with addional LED li-
ghng. The products are available in 
several color versions, combining 
a ma body, made of high-quality 
furniture board with MDF high-gloss 
fronts. The furniture board is protec-
ted with PCV edge, to protect against 
damage

BEST
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Sza a RTV Everest to nowoczesny 
mebel do salonu, który w elegancki 
sposób łączy błyszczące fronty z ma-
towymi korpusami. Duża szerokość 
sza i pozwala na mieszczenie na nim 
każdej wielkosci telewizora. Zamyka-
ny front sza li otwiera się do dołu. 
Na otwartych półkach można wyeks-
ponować sprzęt RTV, chowając jed-
nocześnie okablowanie. Opcjonalnie 
model można wyposażyć w oświetle-
nie LED w kolorze niebieskim. Mebel 
utrzymany jest w stonowanej styli-
styce i doskonale wkomponuje się
w wystrój salonu urządzonego w no-
woczesnym stylu. Jest produkowany 
z wysokiej jakości MDF oraz płyt me-
blowych, których obrzeżą zabezpie-
czone są PCV, co zwiększa ich odpor-
ność na uszkodze

The TV stand Everest is a modern 
furniture for the living room, which 
elegantly combines shiny fronts with 
mae bodies. The large width of the 
cabinet makes it possible to place any 
size of the TV on it. The lockable 
front of the cabinet opens down-
wwords. Open shelves allow to expose 
electronic equipment, while hiding 
the cabling. Oponally, the model 
can be equipped with LED lighng 
in blue. The furniture is kept in a sub-
dued style and perfectly blends into 
the living room decorated in a mo
-dern style. It is produced from high 
quality MDF and futrniture boards,  
covered with PVC, which increases 
their resistance to damage.
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Nowoczesny i wyjątkowo praktycz-
ny zestaw mebli do przedpokoju łą-
czący sza ę z lustrem z przesuwa-
nym siedziskiem to propozycja dla 
miłośników minimalizmu. Dopra-
cowana w najmniejszych szczegó-
łach konstrukcja sprawia, że obok
funkcjonalności mebel będzie 
prawdziwą ozdobą mieszkania.

A modern and unusually praccal 
set of furniture for your hall con-
necng the cabinet with a mirror 
and a moving seat is a proposal for 
lovers of minimalism. The design, 
refined in the smallest details, 
makes the furniture next to the 
ffunconality

CLEVER
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Twin - jeden regał, który najlepiej  
prezentuje się w połaczeniu z drugim 
takim samym meblem, swoim "bliź-
niakiem", tworząc razem niezwykle 
efektowny mebel. To zestaw który 
z pewnością uatrakcyjni aranżację  
domowego wnętrza. Pozwala na 
ddwa typy zestawienia brył razem, 
z pionowym panelem na froncie lub 
z tyłu. Dostepny w dwóch kombina-
cjach kolorystyczych - dąb wotan 
z białym oraz dąb wotan z czarnym  
matowym wykończeniem. To bardzo 
elegancki mebel, pozwalajacy efek- 
townie wyeksponowac domowe pa-
miatki, książki, albumy, przeplatając 
je roslinami w doniczkach, pozwoli 
stworzyć jakże efektowną "zieloną 
ścianę "

Twin - one bookcase that looks best 
in combinaon with another piece 
of, its "twin", creang an extremely 
aracve piece of furniture. This is 
a set that will certainly make the ar-
rangement of a home interior more 
aracve. It allows for two types of 
ccompilaon of items together, with 
a vercal panel on the front or on the  
back. Available in two color combina-
ons - wotan oak with white and 
wotan oak with black mae finish. 
It is a very elegant piece of furniture 
that allows to effecvely display all  
home souvenirs, books, albums,  
when interlacing them with plants in 
pots, will create a spectacular "green 
wall".

TWIN
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Designerski regał w minimalistycz-
nym stylu. Dzięki swojej konstruk-
cji nadaje pomieszczeniu lekkości
i charakteru, a połączenie otwar-
tych półek z zamkniętą częścią 
sprawia, że idealnie sprawdzi się 
zarówno w eleganckim salonie, 
pokoju dziennym, czy biurze. 

Designer bookcase in a minimalist 
style. Thanks to its design, it grants 
the room lightness and character, 
and the combinaon of open 
shelves with a closed cabinet 
makes it ideally suited to an ele-
gant living room or office.

SPACE
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Nowoczesny mebel mulfunkcyjny 
TOP może posłużyć jako sza a 
RTV, regał, stolik, czy mebel w po-
-koju dzieciecym. Jego unikatowy 
wygląd doda uroku każdemu wnę-
trzu. Dostępny jest w kilku warian-
tach kolorystycznych

The modern, mulfunconal furni-
ture item - Top - that can be used 
as a TV cabinet, bookshelf, table or 
child's room furniture. Its unique 
look will add charm to any interior. 
It is available in several color op-
-ons

TOP
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Regał Domino to świeża i oryginalna 
propozycja dla osób, które myślą nie-
szablonowo i dobrze czują się w nie-
szablonowym otoczeniu. Domino ma 
zupełnie niekonwencjonalny układ 
półek, na którym za pomocą przed-
miotów codziennego użytku oraz 
ozdób możesz stworzyć unikatową 
kompozycję, wprowadzającą do 
Twojego wnętrza piękno i styl. Regał 
Domino jest ponadto niezwykle uni-
wersalny, gdyż można go ustawić za-
równo pionowo jak i poziomo. Za-
pewnia to ogromną swobodę w za-
adaptowaniu mebla do swojego wnę-
trza. Regał Domino to mebel, który 
odnajdzie się w salonie czy pokoju 
gościnnym ale także w sypialni a na- 
wet pokoju młodzieżowym

The Domino bookcase is a fresh and 
original proposal for people who 
think outside the box and feel good 
in unconven onal surroundings. 
Domino has a completely unconven-
onal arrangement of shelves, on 
which you can create a unique com-
posion with everyday items and de-
coraons, bringing beauty and style 
to your interior. The Domino bookca-
se is also extremely versale, as it 
can be placed both vercally and ho-
rizontally. This provides great free-
dom to adapt the furniture to your
interior. The Domino bookcase is 
a piece of furniture that will be found 
in the living room or guest room, but 
also in the bedroom and even the 
youth room.

DOMINO
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Komoda Kiel to stylowy, nowocze-
sny mebel, który idealnie sprawdzi 
się jako element aranżacji salonu 
czy jadalni. Produkt wyposażony 
jest w pojemną szufladę oraz trzy 
zamykane sza i, z których dwie są 
częściowo przeszklone, co pozwoli 
wwyeksponowac przedmioty deko-
racyjne. Mebel jest produkowany  
z wysokiej jakości płyty meblowej, 
zabezpieczonej obrzeżem PCV, by 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Komoda dostępna 
jest w dwóch wersjach kolorystycz
nych. Opcjonalnie może zostac wy-
posażona w dodatkowe oświetlenie 
RGB, sterowane pilotem

The sideboard Kiel is a stylish, mo-
-dern piece of furniture that will be 
perfect as an element of the living 
room or dining room arrangement. 
The product is equipped with a ca-
pacious drawer and three lockable 
cabinets, two of which are parally 
glazed, what will allow to display 
decorave objects. The furniture is 
made of high quality furniture 
board, protected with PVC edge to 
increase resistance to mechanical 
damage. The item is available in 
two different color finishes. Opo-
nally, it can be equipped with ad-
dional RGB lighng, controlled by 
a remote control

KIEL
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Komoda Sofia to mebel nowocze-
sny, elegancki, utrzymany w mini-
malistycznym stylu, który dosko-
nale sprawdzi się jako element 
aranżacji nowoczesnego salonu czy  
sypialni. Komoda wyposażona jest 
w troje drzwiczek otwieranych 
w systemie push-to-open. Produkt 
jest dostępny w dwóch wersjach 
kolorystycznych.

The dresser Sofia is a modern, ele-
gant furniture, maintained in a mi-
nimalist style, which is perfect as 
an element of the arrangement of 
a modern living room or bedroom. 
This chest of drawers is equipped 
with three doors opened in the 
push-to-open system. The product 
is available in two colors.

SOFIA
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Szafa Diego z przesuwnymi drzwia-
mi i lustrem na jednym z frontów. 
Wewnątrz szafy znajduje się uch-
-wyt na wieszaki bardzo pojemne  
półki Szafa wykonana jest z wyso-
kiej jakości materiałów i dostępna 
jest w trzech różnych wykończe- 
niach. Dostępna w dwóch wersjach 
- z dwoma i trzema drzwiami.

The wardrobe Diego with sliding 
doors and a mirror on one of the 
fronts. Inside the wardrobe you will 
find a holder for hangers and very 
spacious shelves. The cabinet is 
made of high quality materials and 
is available in three different fi-
ninishes. Available in two versions - 
with two and three doors.

DIEGO
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OSLO - collecon created out of a fa-
scinaon with Scandinavia. The 
combinaon of cool white with the 
warmth of natural wood creates 
a very peaceful arrangement. The 
pure, simple form of the body is won-
derfully complemented by a wooden 
beech base, which elements over-
lap the bodies of items making a set. 
The set includes a TV cabinet, two 
types of sideboards - high and low, 
coffee table, shelf and a desk. The set 
can be arranged both in the living 
room and the youth room, and even in 
a bedroom with a desk as a dresser 
unit. We offer a set in two color ver-
sions - white and black. Lovers of mi-
nimalism will surely be delighted with 
this colleco

OSLO - kolekcja, która powstała z fa-
scynacji Skandynawią. Zestawienie 
chłodnej bieli z ciepłem naturalnego 
drewna, tworzy spokojną aranżację, 
w której chce się przebywać. Czystą 
prostą formę korpusu wspaniale
dopełnia drewniana bukowa pod-
stawa, której elementy zachodzą na 
korpus poszczególnych brył zestawu.
W skład zestawu wchodzą sza a 
RTV, dwie komody - wysoka i niska, 
stolik kawowy, półka a także biurko. 
Zestaw można zaaranżować zarówno 
w salonie, jak i pokoju młodzieżowym, 
a nawet w sypialni z biurkiem w cha-
-rakterze toaletki. Oferujemy go 
ww dwóch wersjach kolorystycznych - 
białej i czarnej. Miłośnicy minimali-
zmu, z pewnością zachwycą się tą ko-
lekcj

OSLO
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CUP to wyjątkowa kolekcja mebli, 
zarówno pod względem wykoń-
czenia jak i konstrukcji. Uważamy, 
ze biały kolor doskonale wpasuje 
się do każdego wnętrza, dodatko-
wo je rozświetlając i kreując wra-
żenie porządku. Pojemne bryły 
zestawu zapewnią dużo miejsca do  
przechowywania oraz ekspozycji 
sprzętu RTV, pamiątek z podróży 
czy dekoracji. Uroku dodają czar-
-ne, gustowne metalowe uchwyty, 
bardzo wygodne w użyciu, o za-
oblonym kształcie. CUP to zestaw, 
który posłuży przez lata.   

CUP is a unique collecon of fur-
niture, both in terms of finish and 
construcon. We believe that  
white color will fit perfectly into 
any interior, addionally lighng 
it up and creang an impression 
of order. The spacious units of the 
sset will provide a lot of space for 
storing and displaying any TV 
equipment, travel souvenirs or 
decoraons. Black, tasteful metal 
handles, very comfortable to use, 
with a rounded shape add addio-
nal charm. CUP - a furniture set  
for many years.

CUP



Barcelona - stylowy zestaw mebli, 
pozwalający wykreować własną, uni-
kalną aranżację ścian w Twoim salo-
nie. Można oczywiście poprzestać na  
samej szafce RTV, jednak aż się prosi  
uzupełnić zestaw o wiszące sza i,  
zarówno otwarte jak i zamknięte,  
poziome czy pionowe. Niezwykle 
modna kombinacja kolorystyczna  
dekoru dębowego z elegancką, saty-
nową szarością sprawia, iż zestaw 
prezentował będzie się niezwykle  
efektownie. Oferowana w zestawie  
ilość brył, dostarczy dużo miejsca do 
przechowywania zarówno sprzętów 
audiowizualnych, jak i ekspozycji 
wszelkich pamiątek czy dekoracji.

Barcelona - a stylish set of furniture 
that allows you to create arrange 
your own, unique arrangement
oof walls in your living room. Of cour-
-se, you can stop with the RTV cabi-
net itself, but see how lovely it will  
look accompanied with some other 
cabinets offered within this set - 
standing or hanging, open or closed,  
horizontal or vercal. Extremely fa- 
shionable color combinaon of oak 
decor with elegant,sane mae grey 
makes the set look very impressive. 
The number of blocks offered in the 
set will provide a lot of space for sto-
ring both audiovisual equipment
or souvenirs and other decoraons

BARCELONA
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Łącząca modny design z praktycz-
ną funkcjonalnością sza a RTV. 
Dzięki frontom z podfrezowaniem 
mebel zachowuje czystą formę, 
a oparta na stabilnych, drewnia-
nych nóżkach konstrukcja wprowa-
dza wrażenie lekkości i sprawia, że 
sza a  wyróżnia się ponadczaso-
wym wyglądem i nie przytłacza 
wnętrza

A TV cabinet that combines fashio-
nable design with praccal funco-
nality. Thanks to fronts with mil-
ling, the furniture maintains a clean 
form, and the construcon based 
on stable wooden legs introduces 
the impression of lightness and 
makes the cabinet stand out with 
a meless look and does not 
overwhelm the interior.

TUE



FRAME - prosta, ponadczasowa 
forma! Elegancki zestaw mebli do 
salonu, który zapewni duzo miejsca 
do przechowywania, ale nie przy-
tłoczy wnętrza dzięki jasnemu   
wykończeniu o otwartym elemen-
tom. Wedle upodobań można 
wybrać niższą lub wyższą sza ę 
RTV, dopasować do niej komodę, 
a wiszącą sza ę zaaranżować 
nawet w roli toaletki. Daj się 
zachwycić FRAME! 

FRAME - simple, meless form! 
An elegant set of furniture for the 
living room, which will provide a lot 
of storage space, but will not 
overwhelm the interior thanks to 
a bright finish with open elements. 
According to your preferences, you 
cacan choose a lower or higher TV 
cabinet, match it with a chest of 
drawers, and arrange the hanging 
cabinet even as a dressing table. 
Just let yourself be amazed by 
FRAME!

FRAME
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HOFIS - doskonały zestaw do aran-
żacji domowego biura. Tak potrzebny 
w dzisiejszych czasach! Składa się 
z biurka "solo" z szufladą, opcjonalnie 
zestawu biurka z sza ą narożną - 
idealną ulokowania na niej np. dru-
karki oraz zestawy otwartych i za- 
mkniętych szafek, które pozwolą na 
przechowywanie wszelkiej niezbęd-
nej dokumentacji i książek innych 
przedmiotów. Zestaw można również 
zaaranżować w pokoju nastolatka, 
zapewniając mu wystarczająco dużo 
miejsca na książki, komputer, monitor  
drukarkę i wszelkie inne przybory 
szkolne. Nowoczesny wygląd i czyste 
białe wykończenie sprawią, że 
HOFIS wpasuje się do każdej aranża-
cji

HOFIS - a perfect set for home office  
arrangement. So needed nowadays! 
It consists of a desk with a drawer as 
a separate unit, oponally a set of 
a desk with sideboard - perfect to  
place a printer on, as well as a collec-
on of open and closed cabinets, that 
aallow to store all necessary docu-
mentaon, books and other items.  
The set may be also arranged in 
a room of your teenager at home, 
providing enough space for books,  
PC, screen, printer and all other   
school equipment. Its modern look 
and clean white finish, make HOFIS   
fit to every style arrangement.

HOFIS
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Nowoczesny i wyjątkowo prak-
tyczny zestaw mebli do pokoju 
dziennego. Wykonany z wysokiej  
jakości płyty laminowanej. Uzu-
pełnienie stanowią eleganckie 
metalowe nózki oraz designer-
skie uchwyty. Zestaw składa się 
z pięciu brył - praktycznej sza i 
pod TV, trzech pojemych komód, 
dwóch wyższych i jednej niskiej  
oraz stolika kawowego. Poszcze-
gólne elementy zestawu mogą  
być zakupione osobno. Niezwy-
kle modne połączenie dekoru 
antracytowego z drewnianym 
sprawia, że meble dodadzą cha-
rakteru i ocieplą każde wnętrze

A modern and very funconal set 
of furniture for the living room. 
Made of high quality laminated 
board, accompanied with elegant 
metal legs and designy  handles. 
The set consists of five elements  - 
a praccal TV cabinet, three capa-
ccious sideboards , two higher and 
one lower and a coffee table. Par-
cular items of of the set can be 
purchased separately. Fashionable 
combinaon of anthracite and 
wooden decor makes  the furnitu-
re suitable to  every interior , 
adding  character and warming  it 
up.

BOSPE



Wyjątkowo lekki i stylowy zestaw 
mebli składający się z sza i RTV, 
półki, komody i stolika kawowego. 
Prosta, nowoczesna linia mebli 
podkreślona została delikatnymi 
uchwytami, idealnie dopełniający-
mi subtelną konstrukcję, nadając 
eelegancji. 

An extremely light and stylish fur-
niture set consisng of a hanging 
cabinet, a shelf, a sideboard and a 
coffee table. A simple, modern fur-
niture line has been emphasized 
by delicate handles that perfectly 
complement the subtle design, 
giving elegance.

TULIA
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Sza a RTV Sweden II to nieco inna 
odsłona modelu Seweden I. Miej-
sce szklanej półki zajęła półka 
z płyty meblowej. Projektant zre-
zygnował z uchwytów, by nadać 
modelowi bardziej prostej formy.  
W ich miejsce wprowadził system 
push-to-open, który pozwoli ot-
-wierać fronty przez ich naciśnię-
cie. Uroku całości dodają drewnia-
ne nózki, które dodatkowo potęgu-
ją efekt lekkości. Sweden II to do-
skonały wybór do salonu urządzo-
nego w nowoczesnym 

TV cabinet Sweden II is a slightly 
different version of the Seweden I 
model. The place of the glass shelf 
was taken up by a shelf made of 
furniture board. The designer gave 
up the handles to give the model 
a more simple form. In their place, 
hehe introduced a push-to-open sys-
-tem that will open the fronts by 
pressing them. All wooden ele-
ments add to the charm, which ad-
dionally intensify the effect of li-
ghtness. Sweden II is an excellent 
choice for a living room decorat
in a modern style

SWEDEN II
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Kolekcja mebli TOKIO to powiew 
lekkości i delikatności. Inspirowana 
Dalekim Wschodem wniesie we 
wnętrza świerzość połącona z ele-
gancja. Delikatne subtelne podcię-
cia we frontach intryguja, nadając 
jednocześnie frontom nowy kształt 
a przy tym służą jako uchwyty. Lini 
dostepna jest w kilku kombina-
cjach kolorystycznych i wykonana 
z najwyższej jakości materiałów

The Tokyo furniture collecon is
aa breath of lightness and delicacy. 
Inspired by the Far East, it will 
bring freshness into the interior 
combined with elegance. Delicate, 
subtle cutouts in the fronts intri-
gue, while giving a new shape, 
being a handle at the same me. 
TThe line is available in several color 
combinaons and made of the hi-
ghest quality materials

TOKIO
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z najwyższej jakości materiałów

The Tokyo furniture collecon is
aa breath of lightness and delicacy. 
Inspired by the Far East, it will 
bring freshness into the interior 
combined with elegance. Delicate, 
subtle cutouts in the fronts intri-
gue, while giving a new shape, 
being a handle at the same me. 
TThe line is available in several color 
combinaons and made of the hi-
ghest quality materials

TOKIO



Meblościanka Berno to klasycz-
ny zestaw mebli, idelany do nie-
wielkich pomieszczeń. W skład 
zestawu wchodzą 4 elementy: 
wisząca półka na książki, sza a 
RTV, sza a wisząca oraz pojem-
na sza a stojąca. Zestaw wyko- 
nany jest z wysokiej jakości płyty 
laminowanej.

Berno wall unit is a classic furnitu-
re set, suitable for small rooms. 
The set includes 4 elements: han-
ging bookshelf, TV cabinet, han-
ging cabinet and roomy standing 
cabinet. The set is made of high 
quality laminated boar

BERNO



Global to bogata oferta brył, po-
cząwszy od otwartych regałów, 
poprzez komody aż po biurka w kil- 
ku typach. Pozwala zaaranżować 
zarówno salon, sypialnię, pokój na-
stolatka, czy gabinet. Produkty do-
stępne są w kilku kombinacjach ko- 
lorystycznych

A wide collecon of items, starng 
with sideboards, many kinds of 
open cabinets and with desks in 
few types ending. It allows to ar-
range both a living room, bedroom 
or teen’s room as well as even an 
office. Available in few colour com-
binaons.
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