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klasická kolekcia sicret
Charakteristickými vlastnosťami novej kolekcie sicret sú: čelo s kvetovým vzorom sakura olemované čiernym frézovaným
rámom s vysokým leskom, korpus vo farbe dub belfort a kované úchyty a nožičky. Súčasťou kolekcie sú taktiež čalúnené
prvky: paraván, lavička, kreslo a taburetka.

taburetka malá SICRET, konferenčný stolík LAW/70, kreslo SICRET, skrinka REG2DO, TV skrinka RTV1S, skrinka REG2D1S

taburetka malá SICRET, kreslo SICRET, skrinka REG2DO, TV skrinka RTV1S

dub belfort

nová ia
kolekc
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1

spálňa

1
2
3

taburetka malá SICRET, skrinka pre toaletné potreby TOL/100, komoda
KOM3S, posteľ LOZ/160, nočná skrinka KOM1S, skladací paraván PAR/130
úchytka, predná časť sakura
nožička
kreslo SICRET, taburetka malá SICRET

2

dub belfort

3
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1

denná izba
2

1

stolička (4ks) SICRET, stôl STO/150, vitrína REG1WL, príborník
KOM2D3S

3

konferenčný stolík LAW/70

2

príborník KOM2D3S, vitrína REG1WP, stolička (2ks) SICRET,
stôl STO/150

4

TV skrinka RTV1S

klasická kolekcia

sicret

3

4
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klasická kolekcia

sicret súčasti kolekcie

Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky skrinky str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

konferenčný stolík
LAW/70
výš./šír./ dlž.
50/74,5/74,5cm

TV skrinka
RTV1S
výš./šír./hĺb.
48/115,5/61cm

dub belfort

komoda
KOM3S
výš./šír./hĺb.
97,5/115,5/44cm

komoda
KOM2D3S
výš./šír./hĺb.
97,5/165,5/44cm

komoda
KOM4S
výš./šír./hĺb.
120/65,5/44cm

skrinka
REG2DO
výš./šír./hĺb.
155,5/115,5/44cm

skrinka
REG2D1S
výš./šír./hĺb.
155,5/115,5/44cm

zrkadlo
LUS/50
výš./šír./hĺb.
80/50/2,5cm

kreslo
SICRET
výš./šír./hĺb.
85/62/65cm

stolička
SICRET
výš./šír./hĺb.
94/46/58cm

stôl
STO/150
výš./šír./ dlž.
80/90/150-190cm

skrinka pre toaletné
potreby
TOL/100
výš./šír./hĺb.
80/104,5/54,5cm

zrkadlo
LUS/170
výš./šír./hĺb.
170/43,5/6cm

skriňa
SZF2D1S
výš./šír./hĺb.
200/115,5/63cm

skladací paraván
PAR/130
výš./šír./hĺb.
170/130/2cm

vitrína
REG1W L/P
výš./šír./hĺb.
200/60,5/44,5cm

matrac
šír./dlž.
159/199cm
rošt do postele v opcii
*dostupné rošty: L16/160, L21/160, L16/2x80
*np: napr.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu

pohovka
SICRET LUX 3DL
výš./šír./hĺb.
94/246/95cm
•s priestorom na postelné prádlo a možnosťou
spania, ložná plocha 145x196
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taburetka malá
SICRET
výš./šír./hĺb.
47/54/44cm

taburetka veľká
SICRET
výš./šír./hĺb.
42/169/44cm

łóżko
LOZ/160
výš./šír./ dlž.
45-108/170/213cm

nočná skrinka
KOM1S
výš./šír./hĺb.
45/55,5/44,5cm

taburetka malá SICRET, zrkadlo LUS/50, skrinka pre toaletné potreby TOL/100, stolička SICRET

pohovka SICRET LUX 3DL, skrinka REG2DO, skrinka REG2D1S, skladací paraván
PAR/130, konferenčný stolík LAW/70
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klasická kolekcia orland
Projekt nábytku: Stanisław Charaziak

Atmosféra staropoľského dvora s vplyvmi orientu. Ušľachtilé materiály, solídne a zároveň ľahké kusy nábytku – vždy symetrické. Veľmi praktická soklová zásuvka umožňuje maximálne využitie úložného priestoru nábytku. Veľké plochy (hlava
postele, dosky stolov) sú jemne intarzované.

skrinka pre toaletné potreby (nádstavec) NAD1S, skrinka pre toaletné potreby TOL2S, stolička ORLAND, skriňa SZF3D1S/140, nočná skrinka KOM1S, posteľ LOZ/160, nočná skrinka KOM1S

posteľ LOZ/160, nočná skrinka KOM1S, skriňa SZF3D1S/140, skrinka pre toaletné potreby (nádstavec) NAD1S, skrinka pre toaletné potreby TOL2S, stolička ORLAND

čerešňa orlando
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1

obývacia izba

1

kreslo ORLAND EMI ES, konferenčný stolík LAW/100, vitrína
REG2W2S/90, skrinka TV RTV1S/140, komoda KOM4S/120

2

kreslo ORLAND EMI ES, pohovka ORLAND EMI LUX 3DL

2

4

3

5
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3
4
5

úchyt 1
úchyt 2
úchyt 3

1

pracovňa

1

príborník KOM2D4S/150, stolík BIU 180, stolička ORLAND,
regál REG1S/90, regál REG1S/60, regál REG1S/90

2

komoda KOM8S/140

komoda KOM6S/60

klasická kolekcia

orland

2

čerešňa
orlando

275

276

komoda KOM8S/140, komoda KOM6S/60, nádstavec na príborník NAD2W/150, príborník KOM2D4S/150, stôl STO 2W, stolička (3ks) ORLAND
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klasická kolekcia

orland prvky kolekcie

Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky skrine str. 146-153
všetky predsiene str. 154-155
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

skrinka TV
RTV1S/140
výš./šír./hĺb.
48,5/140,5/57cm

konferenčný stolík
LAW/100
výš./šír./dĺž.
52,5/105/60cm

komoda
KOM4S/120
výš./šír./hĺb.
90,5/125,5/51cm

skrinka TV
RTV2S/90
výš./šír./hĺb.
70/95,5/57cm

stôl
STO 6W
výš./šír./dĺž.
78/110/180-480cm

skrinka pre toaletné
potreby (nádstavec)
NAD1S
výš./šír./hĺb.
57/93/30,5cm

komoda
KOM6S/60
výš./šír./hĺb.
132,5/65,5/51cm

skrinka pre
toaletné potreby
TOL2S
výš./šír./hĺb.
77/108/59,5cm

zrkadlo
LUS
výš./šír./hĺb.
85/140/6cm

nádstavec na príborník
NAD2W/150
výš./šír./hĺb.
98/155/36,5cm

komoda
KOM8S/140
výš./šír./hĺb.
90,5/140,5/51cm

príborník
KOM2D4S/150
výš./šír./hĺb.
90,5/155,5/51cm

stôl
STO 2W
výš./šír./dĺž.
76/100/140-230cm

stôl
STO 4W
výš./šír./dĺž.
78/110/160-360cm

stolička
ORLAND
výš./šír./hĺb.
94/43/52cm

čerešňa
orlando

stolík
BIU 180
výš./šír./dĺž.
78/80/180cm

matrac
šír./dĺž.
159/199cm
v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty: L16/160, L21/160, L16/2x80
p.č.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu

posteľ
LOZ/160
výš./šír./dĺž.
40-78/170,5/208cm

nočná skrinka
KOM1S
výš./šír./hĺb.
45,5/48,5/40cm

taburetka
ORLAND EMI H
výš./šír./hĺb.
48/53/53cm
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pohovka (fot)
ORLAND EMI 2FBK 120
výš./šír./hĺb.
88/154/96cm
* s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
118x193

pohovka
ORLAND EMI 2FBK 140
výš./šír./hĺb.
85/174/94cm
* s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
138x194

skriňa
SZF2D1S/90
výš./šír./hĺb.
188,5/96/61,5cm

skriňa
SZF3D1S/140
výš./šír./hĺb.
215,5/156/61,5cm

kreslo
ORLAND EMI ES
výš./šír./hĺb.
80/74/78cm

pohovka
ORLAND EMI 3K
výš./šír./hĺb.
98/225/97cm
* s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
126x194

vitrína
REG1W1S/60
výš./šír./hĺb.
188,5/66/42,5cm

pohovka
ORLAND 3R
výš./šír./hĺb.
105/184/87cm
* s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania 120x190

pohovka
ORLAND EMI 3DL
výš./šír./hĺb.
92/232/98cm
* s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
150x197

vitrína
REG2W2S/90
výš./šír./hĺb.
188,5/96/42,5cm

pohovka
ORLAND 2P
výš./šír./hĺb.
105/158/87cm

regál
REG1S/60
výš./šír./hĺb.
213,5/60-66/39,5cm

regál
REG1S/90
výš./šír./hĺb.
213,5/90-96/39,5cm

kreslo
ORLAND
výš./šír./hĺb.
105/105/87cm

rohová sedacia súprava práva
ORLAND 2FREC
dostupná pravo
výš./šír./hĺb.
a ľavostranná
88/250/180cm
* s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
120x202
stolička ORLAND, vitrína REG1W1S/60, skrinka TV RTV2S/90
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klasická kolekcia orinoko
Návrh nábytku: Maja Palczewska
Výrobca: BRW sp.z o.o

V atmosfére koloniálneho sídla, plného vône rovníkového pralesa ... Prírodné drevo a lišty získané z jelše nigier. Intenzívna patina, zvýrazňujúca hru svetla obklopujúceho nábytok. Mosadzné, patinované úchytky. Ručné brúsenie robí každý
nábytok jedinečným, neopakovateľným. ... Svet exotiky a luxusu prírodných a ušľachtilých materiálov. 28 prvkov.

regál OREG 87 O, komoda (2ks) OKOM 5S, regál OREG 87 O, konferenčný stolík OLAW 70

príborník (2ks) OKOM 3D3S, závesná vitrína ONAD 3W_5, konferenčný stolík OLAW 3S

jelša nigier

281

1

obývacia izba

1
2

2

skrinka TV ORTV 3S, príborník (2ks) OKOM 3D3S, závesná
vitrína ONAD 3W_5, pohovka ORINOKO, konferenčný stolík
OLAW 3S
závesná vitrína ONAD 3W_5, príborník OKOM 3D3S
konferenčný stolík OLAW 3S

jelša
nigier

282

1

spálňa

1
2

vitrína (nádstavec) ONAD3W, príborník OKOM 3D3S, nočná
skrinka (2ks) OKOM 1SO, posteľ OLOZ 160, skriňa OSZF
6D4S, konferenčný stolík OLAW 70
príborník OKOM 3D3S, nočná skrinka (2ks) OKOM 1SO, posteľ
OLOZ 160

klasická kolekcia

orinoko

2
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klasická kolekcia

orinoko prvky kolekcie

konferenčný stolík
OLAW 70
výš./šír./dĺž.
50/70/70cm

konferenčný stolík
OLAW 3S
výš./šír./dĺž.
50/62/125cm

polička
OPOL 125
výš./šír./hĺb.
11/125/22cm

polička
OPOL 87
výš./šír./hĺb.
11/87/22cm

Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

stolička
OKRS
výš./šír./hĺb.
98/45/52cm

stôl
OSTO 140_180
výš./šír./dĺž.
76/76/140-180cm

vitrína
(nádstavec)
ONAD 1W
výš./šír./hĺb.
107/49,5/36,5cm

jelša
nigier

stolík
OBIU 2D2S
výš./šír./dĺž.
74/65/160cm

stolík
OBIU 1D1S
výš./šír./dĺž.
74/65/120cm

vitrína
(nádstavec)
ONAD 2W
výš./šír./hĺb.
107/87/36,5cm

vitrína
(nádstavec)
ONAD 3W
výš./šír./hĺb.
107/125/36,5cm

závesná vitrína
ONAD 3W_5
výš./šír./hĺb.
50/125/36,5cm

príborník
OKOM 2D2S
výš./šír./hĺb.
93,5/87/41,5cm

príborník
OKOM 3D3S
výš./šír./hĺb.
93,5/125/41,5cm

skrinka TV
ORTV 3S
výš./šír./hĺb.
48/125/55cm

zrkadlo
OLUS 120
výš./šír./hĺb.
79/117,5/4cm

komoda
OKOM 4S
výš./šír./hĺb.
93,5/49,5/41,5cm

komoda
OKOM 5S
výš./šír./hĺb.
93,5/87/41,5cm

príborník
OKOM 1D1S_L
výš./šír./hĺb.
93,5/49,5/41,5cm

príborník
OKOM 1D1S_P
výš./šír./hĺb.
93,5/49,5/41,5cm

skrinka TV
ORTV 2S
výš./šír./hĺb.
48/87/55cm

matrac
šír./dĺž.
159/199cm
v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty: L16/160, L21/160, L16/2x80
*p.č.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu

komoda
OKOM 4S_11
výš./šír./hĺb.
114,5/49,5/41,5cm

posteľ
OLOZ 140
výš./šír./dĺž.
55-82,5/151/208cm

posteľ
OLOZ 160
výš./šír./dĺž.
55-82,5/169,5/208cm

nočná skrinka
OKOM 1SO
výš./šír./hĺb.
48/49,5/41,5cm

regál
OREG 87 O
výš./šír./hĺb.
200/87/36,5cm

skriňa
OSZF 2D2S
výš./šír./hĺb.
200/87/60cm

skriňa
OSZF 6D4S
výš./šír./hĺb.
210/191,5/60cm

regál
OREG 50 O
výš./šír./hĺb.
200/49,5/36,5cm

viac o
pohovkach
str.
70-79

taburetka
ORINOKO
výš./šír./hĺb.
43/88/88cm

kreslo
ORINOKO
výš./šír./hĺb.
76/96/88cm

pohovka
ORINOKO LEWY
výš./šír./hĺb.
76/203/88cm

* s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
77x188

pohovka
ORINOKO
výš./šír./hĺb.
76/201/91cm

* s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
134/201

* úl. priestorom
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vitrína (nádstavec) ONAD3W, príborník OKOM 3D3S

285
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klasická kolekcia bawaria
Dekoračné prvky – hlboké výrezy v masíve dvierok, patinovaná mosadz úchytov, ozdobné sklo vo vitrínach, oblé tvary dosiek, vlisov, soklov a nožičiek – tvoria klasický charakter nábytku, ktorý plní tradičnú funkciu. 34 prvkov vo farbe orech
taliansky a gaštan (korpusy).

skrinka vysoká DREG 2D1S, komoda DKOM 4S, konferenčný stolík DLAW 120, vitrína rohová (nadstavec) DNAD 1WN, príborník rohový DKOM 1DN, skrinka TV DRTV 100

vitrína DWIT 1DL

orech taliansky
čelá vo farbe orech,
korpusy vo farbe
gaštan

287

1

jedáleň

1
2

2

288

komoda DKOM 3S, vitrína (nádstavec) DNAD 3W/113, príborník
DKOM 2D3S/135, predsieň DPPK 112, stôl
DSTO 150, stolička (3ks) DKRS II, vitrína DWIT 2D1S
príborník DKOM 2D, stôl DSTO 150, stolička (4ks) DKRS II, príborník DKOM 2D3S/185

1

pracovňa
stolička DKRS II P

čelá vo farbe
orech, korpusy
vo farbe gaštan

1

vitrína DWIT 3D2S, stolík DBIU 175, kreslo DFOT, regál
DREG 100 O, príborník DKOM 4D

2

stolík DBIU 175, kreslo DFOT

klasická kolekcia

bawaria

2

orech
taliansky

289

290

zrkadlo DLUS 131, príbornik DKOM 2D3S/135, skriňa DSZF 4D1S, nočná skrinka DKOM 1S, posteľ DLOZ 160, nočná skrinka DKOM 1S
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čelá vo farbe
orech, korpusy
vo farbe gaštan

klasická kolekcia

bawaria prvky kolekcie

UPOZORNENIE!
Vitríny vo farbe orech obsahujú sklo s ornamentom Sahara.

Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky skrine str. 146-153
všetky predsiene str. 154-155
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

skrinka TV
DRTV 100
výš./šír./hĺb.
61/99,5/56,5cm

orech
taliansky

stôl
BAWARIA MAX
výš./šír./dĺž.
78/100/160-360cm

stôl
DSTO 150
výš./šír./dĺž.
78/90/160-200cm

konferenčný stolík
DLAW 120
výš./šír./dĺž.
54/68/120cm

vitrína rohová
DNAD 1WN
(nádstavec na príborník
rohový)
výš.113,5/šír.49/hĺb.49cm

vitrína
DWIT 3D2S
výš./šír./hĺb.
200/156,5/44cm

predsieň
DPPK 112
výš./šír./hĺb.
200/114/44cm
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vitrína
DWIT 1DL
výš./šír./hĺb.
200/62/40cm

vitrína
DWIT 1DP
výš./šír./hĺb.
200/62/40cm

regál
DREG 60 O
výš./šír./hĺb.
200/62/40cm

vitrína
DWIT 2D1S
výš./šír./hĺb.
200/101,5/40cm

regál
DREG 100 O
výš./šír./hĺb.
200/101,5/40cm

príborník rohový
DKOM 1DN
výš./šír./hĺb.
87/54,5/54,5cm

skrinka vysoká
DREG 2D1S
výš./šír./hĺb.
200/101,5/40cm

vitrína
DNAD 2W
(nádstavec)
výš.113,5/šír.91,5/hĺb.38cm

príborník
DKOM 2D
výš./šír./hĺb.
87/89,5/45,5cm

skriňa
DSZF 2D1S
výš./šír./hĺb.
200/101,5/63cm

stolička
DKRS II
výš./šír./hĺb.
93/46/57cm

stolička
DKRS II P
výš./šír./hĺb.
93/56/57cm

vitrína
DNAD 3W/113
(nádstavec)
výš.113,5/šír.136,5/hĺb.42cm

príborník
DKOM 2D3S/135
výš./šír./hĺb.
87/134,5/49,5cm

kreslo
DFOT
výš./šír./hĺb.
97-110/60/68cm

kreslo
DFOT II
výš./šír./hĺb.
94-106/60/68cm

príborník
DKOM 4D
výš./šír./hĺb.
87/180/46cm

stolík
DBIU 175
výš./šír./dĺž.
76,5/80/175cm

vitrína závesná
DNAD 3W/65
výš.65/šír.136,5/hĺb.42cm

príborník
DKOM 2D3S/185
výš./šír./hĺb.
87/184,5/49,5cm

zrkadlo
DLUS 131
výš.87/šír.131,5/hĺb.7,5cm

príborník
DKOM 2D3S/135
výš./šír./hĺb.
87/134,5/49,5cm

zrkadlo
DLUS 97
výš.87/šír.97/hĺb.7,5cm

komoda
DKOM 3S
výš./šír./hĺb.
87/99,5/45,5cm

komoda
DKOM 4S
výš./šír./hĺb.
109,5/60/45,5cm

matrac
šír./dĺž.
159/199cm
v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty: L16/160, L21/160, L16/2x80
* p.č.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu

nočná skrinka
DKOM 1S
výš./šír./hĺb.
57,5/50/38cm

posteľ
DLOZ 160
výš./šír./dĺž.
60-83/169/210cm

skriňa
DSZF 4D1S
výš./šír./hĺb.
220/206,5/63cm
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etiketa
servírovania
iné dodatočné prvky nájdeš na stranách 69, 145, 217, 253, 355, 371

keramická váza, rôzne farby,
výš. 49,5cm, p.č.THK-009703

konvica na čaj York obj. 1,2L
THK-010368

zrkadlo PLUS/11/8, 80/106,5/4,5 cm
farba: dub wenge tmavý

porovnaj stoly rôznych kolekcií
a systémov!
(str.296-299)

z kolekcií yoko (str.304-309) iné stoly
stôl STO/160
výš./šír./dĺž. 78,5/90/160-205cm
farba: borovica nigier
šálka s podstavcom Light Green,
THK-010443

rámik na fotografiu, dekoračný, krémový
rozm. fotky 10/15 cm, rozm. rámika 19/24cm,
THK-010802

karafa obj. 1,5L, THK-011003

porovnaj stoličky rôznych kolekcií
a systémov!
(str.300-303)

obrus Laura, 150/150cm,
THK-008054

stolná lampa Rossi, 30/17/40cm,
THK-009593

pohárik na vajce Light Green,
THK-010431

z kolekcií yoko (str.304-309) druhá stolička
stolička YOKO Miękkie
výš./šír./hĺb. 94/43/52cm
farba: borovica nigier

295

všetky predstavené stoly nájdeš na stranách
jednotlivých systémov

z kolekcií orinoko (str.280-285)
stôl OSTO 140_180
výš./šír./dĺž. 76/ 76/140-180cm
farba: jelša nigier

z kolekcií bawaria (str.286-293)
stôl DSTO 150
výš./šír./dĺž. 78/90/160-200cm
farby: orech taliansky

z kolekcií sicret (str.266-271)
stôl STO/150
výš./šír./dĺž. 80/90/150-190cm
farba: dub belfort

z kolekcií kent (str.318-325)
stôl ESTO 160
výš./šír./dĺž. 76,5/90/160-200cm
farby: gaštan, jabloň

stôl SAVOY SMALL
výš./šír./dĺž. 77/75/125cm
farba: jelša medová

zo systému syriusz (str.182-191)
stôl XSTO 150
výš./šír./dĺž. 74/85/150-190cm
farba: javor strassburg
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stôl KARAT
výš./šír./dĺž. 77/90/150-190cm
farby: jabloň tmavá, jelša medová

zo systému elippe (str.172-181)
stôl ELSTOR
výš./šír./dĺž. 75/80/126,5-176,5cm
farba: javor strassburg

z kolekcií bawaria (str.286-293)
stôl BAWARIA MAX
výš./šír./dĺž. 78/100/160-360cm
farby: orech taliansky

z kolekcií kent (str.318-325)
stôl KENT MAX
výš./šír./dĺž. 78/100/160-360cm
farby: gaštan, jabloň

stôl OCEAN
výš./šír./dĺž. 78/90/140-180cm
farby: čerešňa, jelša, orech taliansky

zo systému reset (str.30-41)
stôl ASTO 8/18
výš./šír./dĺž. 76/80/140-180cm
farba: wenge

porovnaj stoly
rôznych kolekcií a systémov

z kolekcií yoko (str.304-309)
stôl STO/160
výš./šír./dĺž. 78,5/90/160-205cm
farba: borovica nigier

z kolekcií ontario (str.310-317)
stôl STO
výš./šír./dĺž. 76,5/85/145-180cm
farba: javor ontário

z kolekcií retro (str.334-341)
stôl STO 160
výš./šír./dĺž. 75/ 90/160-200cm
farba: zelená borovica

z kolekcií n.york (str.342-349)
stôl GSTO 170
výš./šír./dĺž. 76/90,5/172-213cm
farba: jabloň tmavá

stôl ELEKTRA
výš./šír./dĺž. 76/80/120cm
farby: čerešňa, jelša medová

z kolekcií orland (str.272-279)
stôl STO 4W
výš./šír./dĺž. 78/110/160-360cm
farba: čerešňa orlando

z kolekcií orland (str.272-279)
stôl STO 2W
výš./šír./dĺž. 76/100/140-230cm
farba: čerešňa orlando

z kolekcií orland (str.272-279)
stôl STO 6W
výš./šír./dĺž. 78/110/180-480cm
farba: čerešňa orlando

zo systému doors (str.46-57)
stôl HSTO 140
výš./šír./dĺž. 77,5/90/140-180cm
farby: dub miláno, wenge

zo systému ringo (str.58-67)
stôl STO_140
výš./šír./dĺž. 76,5/80/140-180cm
farba: morioka

z kolekcií stylius (str.326-333)
stôl NSTO
výš./šír./dĺž. 76,5/85/145-180cm
farba: čerešňa antik

zo systému indiana (str.218-225)
stôl JSTO 130/170
výš./šír./dĺž. 76,5/80/130-170cm
farby: dub sutter, antická sosna
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všetky predstavené stoly nájdeš na stranách
jednotlivých systémov

stôl INSYGNATA XIV
výš./šír./dĺž. 77/75/125-165cm
farba: višňa

stôl DIADEMA XVI
výš./šír./dĺž.77/ 70/120-150cm
farba: orech tmavý

stôl 34th AVENUE
výš./šír./dĺž. 76/70/110-140m
farba: jelša zlatá

stôl 36th AVENUE
výš./ Ø 75/80cm
farba: čerešňa
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stôl INSYGNATA XIV MINI
výš./šír./dĺž. 77/70/90cm
farba: višňa

stôl STRATEGIO XI (foto)
farba: gaštan svetlý
TRONIUSZ XXV
farba: gaštan
výš./šír./dĺž. 76/70/110-150cm

stôl DIADEMA XVI MINI
výš./šír./dĺž. 77/70/ 90cm
farba: orech tmavý

stôl 34th AVENUE MINI
výš./šír./dĺž. 75/70/90cm
farba: jelša zlatá

stôl PEDRO
výš./šír./dĺž. 76/92/92-130cm
farby: javor strassburg, višňa tmavá

stôl IMPEROR XXII
výš./šír./dĺž. 77/70/120-150cm
farba: orech taliansky

stôl 35th AVENUE
výš./šír./dĺž. 76/70/110-140cm
farba: čerešňa

stôl CARLOS
výš./šír./dĺž. 76/100/100-140cm
farby: čerešňa, gaštan

stôl 35th AVENUE MINI
výš./šír./dĺž. 75/70/90cm
farba: čerešňa

stôl CARLOS MAX
výš./šír./dĺž. 76/100/100-300cm
farby: čerešňa, gaštan

porovnaj stoly
rôznych kolekcií a systémov

zo systému sorrento (str.86-91)
stôl STO/8/14
výš./šír./dĺž. 76/90/140-180cm
farba: dub canterbury

stôl TRONIUSZ XXV MINI (foto)
farba: gaštan
STRATEGIO XI MINI
farba: gaštan svetlý
výš./šír./dĺž. 76/70/90cm

zo systému mateo (str.42-45)
stôl STO_8_18
výš./šír./dĺž. 76/80/140-180cm
farba: orech virginia

zo systému pop (str.136-143)
stôl KSTO/10/2
výš./šír./dĺž. 75/80/100-200cm
farby: buk, jelša medová

zo systému salsa (str.130-135) a zo systému clipper (str.122-129)
stôl STO-140
výš./šír./dĺž. 78/85/140-180cm
farba: orech fineline
v ponuke - doska stola vo farbe: dub svetlý legno

zo systému largo (str.104-115)
stôl PSTO
výš./šír./dĺž. 75/85,5/130-180cm
farba: dub wenge tmavý,
slivka wallis

stôl IMPEROR XXII MINI
výš./šír./dĺž. 77/70/90cm
farba: orech taliansky

zo systému creatio (str.14-29)
stôl STO/140
výš./šír./dĺž. 77,5/90/140-180cm
farba: wenge

zo systému tip-top (str.156-163)
stôlTSTO 67/137
výš./šír./dĺž. 76,5/67,5/137cm
farby: javor, jelša medová

zo systému vis à vis (str.92-103)
stół VSTOS/7/8
výš./šír./dĺž. 74/85/85-170cm
farba: čerešňa

zo systému largo classic (str.116-121)
stôl STO
výš./šír./dĺž. 75/85,5/130-180cm
farba: višňa talianska

zo systému tauri (str.166-171)
stôl TAURI
výš./šír./dĺž. 76/90/140-180cm
farba: jelša medová

zo systému vis à vis (str.92-103)
stół VSTO /7/8
výš./šír./dĺž. 74/85/85-170cm
farba: čerešňa
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všetky predstavené stoličky nájdeš na stranách
jednotlivých systémov

z kolekcií bawaria (str.286-293)
stolička DKRS II
výš./šír./hĺb. 93/46/57cm
farba: orech taliansky
(fot. tkanina 1000)
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z kolekcií bawaria (str.286-293)
stolička DKRS II P
výš./šír./hĺb. 93/56/57cm
farba: orech taliansky
(fot. tkanina 1000)

z kolekcií retro (str.334-341)
stolička JACEK
výš./šír./hĺb.103/43/47cm
farby: zelená borovica, jelša
(fot. tkanina 428)

z kolekcií retro (str.334-341)
stolička AGATKA
výš./šír./hĺb. 98/43/47cm
farby: zelená borovica, jelša
(fot. tkanina 428)

z kolekcií n.york (str.342-349)
stolička GKRS
výš./šír./hĺb. 91/47/52cm
farba: jabloň tmavá
(fot. tkanina 345)

stolička MARCIN
výš./šír./hĺb. 98/41/54cm
farby: orech svetlý, jelša medová
(fot. tkanina 319)

z kolekcií bawaria (str.286-293)
kreslo DFOT
výš./šír./hĺb. 97-110/60/68cm
farba: orech taliansky
(fot. tkanina 348)

z kolekcií bawaria (str.286-293)
kreslo DFOT II
výš./šír./hĺb. 94-106/60/68cm
farba: orech taliansky
(fot. tkanina 348)

zo systému largo (str.104-115)
oraz largo classic (str.116-121)
stolička PKRS
výš./šír./hĺb. 93/43/49cm
farby: wenge, śliwa wallis
višňa talianska
(fot. tkanina 406)

zo systému sorrento (str.86-91)
stolička SORRENTO
výš./šír./hĺb. 95/45/51cm
farba: dub canterbury
(fot. tkanina 612)

zo systému mateo (str.42-45)
stolička MATEO
výš./šír./hĺb. 93/44/49cm
farba: orzech virginia
(fot. tkanina 825)

zo systému doors (str.46-57)
stolička HKRS
výš./šír./hĺb. 92/45/50cm
farby: dub miláno, wenge
(fot. tkanina 431)

zo systému clipper (str.122-129)
a salsa (str.130-135)
stolička HKRS
výš./šír./hĺb. 92/45/50cm
farba: orech fineline
(fot. tkanina 622)

zo systému tauri (str.166-171)
stolička TAURI
výš./šír./hĺb. 92/46/50cm
farba: jelša medová
(fot. tkanina 807)

porovnaj stoličky
rôznych kolekcií a systémov

z kolekcií ontario (str.310-317)
stolička NKRS
výš./šír./hĺb. 95/45/54cm
farba: javor ontario
(fot. tkanina 622)

z kolekcií kent (str.318-325)
stolička KENT SMALL
výš./šír./hĺb. 93/47/53cm
farby: gaštan, jabloň
(fot. tkanina 319)

zo systému indiana (str.218-225)
stolička JKRS
výš./šír./hĺb. 90/43/53cm
farby: dub sutter, antická sosna
(fot. tkanina 600)

z kolekcií yoko (str.304-309)
stolička YOKO Twarde
výš./šír./hĺb. 94/43/52cm
farba: borovica nigier
(fot. tkanina 406)

z kolekcií kent (str.318-325)
stolička EKRS P
výš./šír./hĺb. 98/59/55cm
farby: gaštan, jabloň
(fot. tkanina 329)

zo systému elippe (str.172-181)
stolička ELKRS
výš./šír./hĺb. 93/47/54cm
farba: javor strassburg
(fot. tkanina 347)

z kolekcií yoko (str.304-309)
stolička YOKO Miękkie
výš./šír./hĺb. 94/43/52cm
farba: borovica nigier
(fot. tkanina 406)

z kolekcií kent (str.318-325)
stolička EKRS
výš./šír./hĺb. 98/45/55cm
farby: gaštan, jabloň
(fot. tkanina 319)

zo systému reset (str.30-41)
stolička AKRT P
výš./šír./hĺb. 93/53/49cm
farba: wenge
(fot. tkanina 406)

z kolekcií orinoko (str.280-285)
stolička OKRS
výš./šír./hĺb. 98/45/52cm
farba: jelša nigier
(fot. tkanina 406)

z kolekcií sicret (str.266-271)
stolička SICRET
výš./šír./hĺb. 94/46/58cm
farba: dąb belfort
(fot. tkanina 801)

zo systému reset (str.30-41)
stolička AKRT
výš./šír./hĺb. 93/43/49cm
farba: wenge
(fot. tkanina 406)

z kolekcií stylius (str.326-333)
stolička NKRS
výš./šír./hĺb. 95/45/54cm
farba: čerešňa antik
(fot. tkanina 403)

z kolekcií sicret (str.266-271)
kreslo SICRET
výš./šír./hĺb. 85/62/65cm
farba: dąb belfort
(fot. tkanina 801)

zo systému reset (str.30-41)
stolička AKRM
výš./šír./hĺb. 93/44/49cm
farba: wenge
(fot. tkanina 406)
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všetky predstavené stoličky nájdeš na stranách
jednotlivých systémov

zo systému syriusz (str.182-191)
stolička XKRS
výš./šír./hĺb. 95/44/55cm
farba: javor strassburg
(fot. tkanina 347)

stolička 34th AVENUE (foto)
farba: jelša zlatá
35th AVENUE
výš./šír./hĺb. 85/44/43cm

stolička 35th AVENUE miękkie (foto)
farba: čerešňa
34th AVENUE miękkie
výš./šír./hĺb. 91/44/45cm

farba: čerešňa

farba: jelša zlatá
(fot. tkanina 400)

stolička MARYNARZ POZIOMY
výš./šír./hĺb. 96/46/49cm
farba: čerešňa
(fot. tkanina 406)
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z kolekcií orland (str.272-279)
stolička ORLAND
výš./šír./hĺb. 94/43/52cm
farba: čerešňa orlando
(fot. tkanina 821)

stolička MARYNARZ PIONOWY
výš./šír./hĺb. 96/46/49cm
farba: čerešňa
(fot. tkanina 406)

zo systému creatio (str.14-29)
stolička CREATIO
výš./šír./hĺb. 85/43/52cm
farba: wenge
(fot. tkanina 820)

stolička 36th AVENUE
výš./šír./hĺb. 86/42/49cm
farba: čerešňa

stolička GABOR
výš./šír./hĺb. 102/44/52cm
farba: jelša
(fot. tkanina 617)

zo systému ringo (str.58-67)
stolička RINGO
výš./šír./hĺb. 74/47/56cm
farba: chróm
(fot. tkanina 805)

stolička ARTYCJA
výš./šír./hĺb. 90/43/45cm
farba: jelša medová
(fot. tkanina 347)

stolička BARGA
výš./šír./hĺb. 102/44/52cm
farba: jelša medová
(fot. tkanina 617)

porovnaj stoličky
rôznych kolekcií a systémov

zo systému pop (str.136-143)
oraz tip top (str.156-163)
stolička TOP
výš./šír./hĺb. 96/42/50cm
farby: javor, jelša medová, buk
(fot. tkanina 611)

stolička STRATEGIO (foto)
farba: gaštan svetlý
TRONIUSZ
farba: gaštan
výš./šír./hĺb. 88/44/52cm

zo systému vis à vis (str.92-103)
stolička VKRT
výš./šír./hĺb. 89/46/55cm
farba: čerešňa
(fot. tkanina 347)

stolička INSYGNATA
výš./šír./hĺb. 90/47/53cm
farba: višňa
(fot. tkanina 347)

stolička DIADEMA (foto)
farba: orech tmavý
IMPEROR
výš./šír./hĺb. 89/45/51cm

zo systému vis à vis (str.92-103)
stolička VKRF
výš./šír./hĺb. 85/58/61cm
farba: čerešňa
(fot. tkanina 347)

stolička KARAT
výš./šír./hĺb. 97/47/54cm
farby: jabloň tmavá, jelša medová
(fot. tkanina 400)

farba: orech taliansky
(fot. tkanina 347)

farba: gaštan
(fot. tkanina 347)

stolička FIORE
výš./šír./hĺb. 90/44/ 50cm
farby: jelša medová , jabloň tmavá
(fot. tkanina 402)

zo systému vis à vis (str.92-103)
stolička VKRM
výš./šír./hĺb. 96/46/57cm
farba: čerešňa
(fot. tkanina 347)

stolička LIDO
výš./šír./hĺb. 90/44/50cm
farby: jabloň tmavá, jelša medová
kolory: jabłoń ciemna, olcha miodowa
(fot. tkanina 400)

stolička ELEKTRA
výš./šír./hĺb. 93/45/55cm
farby: čerešňa, jelša medová
(fot. tkanina 347)

stolička ISSORIA
výš./šír./hĺb. 99/45/55cm
farba: čerešňa
(fot. tkanina 347)
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klasická kolekcia yoko
Návrh nábytku: Stanisław Charaziak
Výrobca: BRW sp.z o.o

Prvky z novej kolekcie YOKO vyvolávajú spojenie s Orientom. Zafarbenie vo farbe borovica nigier, zaoblený rám predných častí, vysoké nožičky, ako aj tri druhy jednobodových úchytov v mosadznej farbe sú hlavnými tromfami tejto
zostavy. Doplnkovými prvkami zostavy je kreslo a dve pohovky. 21 prvkov vo farbe borovica nigier.

vitrína REG2W1S/90, príborník KOM2W4S/150, stolík BIU/160, stolička YOKO

stôl STO/160, stolička (4ks) YOKO

borovica nigier
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1

obývacia izba
2

306

1

komoda KOM10S/134, stôl STO/160, stolička (4 ks) YOKO,
skrinka KOM2D1S/90, konferenčný stolík LAW/120

2

príborník KOM2D4S/134, zrkadlo LUS/134, vitrína
REG1W1S/60, konferenčný stolík LAW/120

1

spálňa

1

stolička YOKO, skrinka KOM2D1S/90, nočná skrinka (2 ks),
KOM1S/50 posteľ LOZ/140, skriňa SZF3D1S/139

2

posteľ LOZ/140, nočná skrinka KOM1S/50

nadstavec NAD/80, toaletný stolík TOL/120

klasická kolekcia

yoko

2

borovica
nigier
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klasická kolekcia

yoko

prvky kolekcie
Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

borovica
nigier

pohovka
YOKO 2R
výš./šír./hĺb.
108/146/89cm
s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
ložná plocha: 115x190

skrinka TV
RTV1S/90
výš./šír./hĺb.
50/90/58,5cm

k dispozícii tiež
pohovka
YOKO 3R
výš./šír./hĺb.
108/171/89cm
s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
ložná plocha: 140x190

stôl
STO/160
výš./šír./dĺž.
78,5/90/160-205cm

konferenčný stolík
LAW/120
výš./šír./dĺž.
45/60/120cm

skrinka TV
RTV1S/150
výš./šír./hĺb.
50/150/58,5cm

kreslo
YOKO
výš./šír./hĺb.
108/91/89cm

stolík
BIU/160
výš./šír./dĺž.
71,5/72/160cm

stolička
YOKO Twarde
výš./šír./hĺb.
94/43/52cm

stolička
YOKO Miękkie
výš./šír./hĺb.
94/43/52cm

zrkadlo
LUS/134
výš./šír./
hĺb.75,5/134/9cm

regál
REG1S/90
výš./šír./hĺb.
203,5/90/42,5cm

komoda
KOM10S/134
výš./šír./hĺb.
90,5/134/42,5cm

príborník
KOM2D4S/134
výš./šír./hĺb.
90,5/134/42,5cm

nadstavec
NAD/80
výš./šír./hĺb.
62,5/80/30,5cm

vitrína
REG2W1S/90
výš./šír./hĺb.
203,5/90/42,5cm
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vitrína
REG1W1S/60 L/P
výš./šír./hĺb.
203,5/60/42,5cm

toaletný stolík
TOL/120
výš./šír./hĺb.
77/120/60cm

komoda
KOM4S/90
výš./šír./hĺb.
90,5/90/42,5cm

príborník
KOM2W4S/150
výš./šír./hĺb.
124,5/150/42,5cm

skrinka
KOM2D1S/90
výš./šír./hĺb.
124,5/90/42,5cm

matrac
šír./dĺž.
140/200cm
v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/140, L16/2x70, L21/140, L21/2x70

posteľ
LOZ/140
výš./šír./dĺž.
30-74/150/206,5cm

nočná skrinka
KOM1S/50
výš./šír./hĺb.
45/48/37,5cm

skriňa
SZF3D1S/139
výš./šír./hĺb.
203,5/139/62cm

posteľ LOZ/140, nočná skrinka KOM1S/50, skrinka KOM2D1S/90, nadstavec NAD/80, toaletný stolík TOL/120, stolička YOKO
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klasická kolekcia ontario
Výrobca: BRW sp.z o.o

Klasická kolekcia nábytku v teplej farbe javor ontário. Dekoračné prvky - diskrétne frézovanie podtrhnuté patinou, fazetované zrkadlá a sklá vitrín, patinovaná mosadz úchytiek. 35 prvkov vo farbe javor ontário.

komoda KOM 3S, vitrína rohová WIT 2DN, zrkadlo LUS 125, príborník KOM 4D2S, vitrína WIT 1DP; stół STO, stolička (6ks) NKRS

vešiak WIE 70, komoda KOM 1S, zrkadlo LUS 46, skrinka KOM1D1S, skrinka vysoká REG 1DL

javor ontário

311

1

obývacia izba
2
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1

vitrína WIT 1DL, príborník KOM 2D2S, vitrína WIT 2D1S, skrinka TV
RTV 1S, konferenčný stolík LAW

2

vitrína NAD 2W (nádstavec na príborník), príborník KOM 2D2S,
pohovka KENT, konferenčný stolík LAW, vitrína rohová NAD
1WN, príborník rohový KOM 1D1SN, príborník KOM 3D1S,
regál REG 60

1

pracovňa
regál REG 60

1

zrkadlo LUS 90, komoda KOM 6S, stolík BIU 170, vitrína
WIT 3D2S

2

stolík BIU 170

klasická kolekcia

ontario

2

javor
ontário
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zrkadlo LUS 90, komoda KOM 6S, skriňa SZF 4D1S, nočná skrinka KOM 1SO, posteľ LOZ 160, nočná skrinka KOM 1SO
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klasická kolekcia

ontario prvky kolekcie

Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky skrine str. 146-153
všetky predsiene str. 154-155
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

javor
ontário

stolička
NKRS
výš./šír./hĺb.
95/45/54cm

stôl
STO
výš./šír./dĺž.
76,5/85/145-180cm

konferenčný stolík
LAW
výš./šír./dĺž.
50,5/60/120cm

skrinka TV
RTV 1S
výš./šír./hĺb.
56/103/55cm

vitrína
NAD 3W
(nádstavec na príborník)
výš./šír./hĺb.
115/137/36,5cm

skrinka vysoká
REG 1D L/P
výš./šír./hĺb.
201,5/62,5/39cm

vitrína
WIT 1D L/P
výš./šír./hĺb.
201,5/67,5/39cm

vitrína
WIT 2D1S
výš./šír./hĺb.
201,5/97,5/39cm

vitrína
WIT 3D2S
výš./šír./hĺb.
201,5/142/39cm

príborník
KOM 3D1S
výš./šír./hĺb.
86,5/133/44,5cm

posteľ
LOZ 160
výš./šír./dĺž.
56-79/169/209cm
matrac
šír./dĺž.
159/199cm

skrinka vysoká
SZF 1D1S L/P
výš./šír./hĺb.
201,5/67,5/43cm
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skrinka vysoká
REG 2D1S
výš./šír./hĺb.
201,5/97,5/39cm

skriňa
SZF 2D1S
výš./šír./hĺb.
201,5/97,5/61,5cm

v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty: L16/160, L21/160, L16/2x80
p.č.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu

nočná skrinka
KOM 1SO
výš./šír./hĺb.
51/58,5/37cm

zrkadlo
LUS 90
výš./šír./hĺb.
87,5/97,5/6cm

komoda
KOM 3S
výš./šír./hĺb.
86,5/103/44,5cm

stolík
BIU 170
výš./šír./dĺž.
77,5/75/170cm

vitrína
NAD 2W
(nádstavec na príborník)
výš./šír./hĺb.
115/97,5/36,5cm

príborník
KOM 2D2S
výš./šír./hĺb.
86,5/93/44,5cm

komoda
KOM 5S
výš./šír./hĺb.
128,5/58,5/44,5cm

komoda
KOM 6S
výš./šír./hĺb.
128,5/103/44,5cm

vitrína rohová
NAD 1WN
(nádstavec na príborník rohový)
výš./šír./hĺb.
115/51,5/51,5cm

príborník rohový
KOM 1D1SN
výš./šír./hĺb.
86,5/57,5/57,5cm

vitrína rohová
WIT 2DN
výš./šír./hĺb.
201,5/97,5/46cm

zrkadlo
LUS 125
výš./šír./hĺb.
87,5/132/6cm

príborník
KOM 4D2S
výš./šír./hĺb.
86,5/173/44,5cm

zrkadlo
LUS 46
výš./šír./hĺb.
107,5/53/6cm

regál
REG 60
výš./šír./hĺb.
201,5/62,5/39cm

regál
REG 100
výš./šír./hĺb.
201,5/97,5/39cm

skrinka
KOM 1D1S
výš./šír./hĺb.
86,5/53,5/37cm

vešiak
WIE 70
výš./šír./hĺb.
159/71/3cm

komoda
KOM 1S
výš./šír./hĺb.
42/73,5/37cm

vnútro skrine

skriňa
SZF 4D1S
výš./šír./hĺb.
221/197/61,5cm

príborník
KOM 2W3S1B
výš./šír./hĺb.
128,5/153/44,5cm
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