
wymiary(mm)

szer.x wys. x gł. netto brutto

1 382,11 zł -

komoda

1 700,00 zł - 

komoda

146,34 zł - 

oświetlenie

180,00 zł - 

oświetlenie

PÓŁKA 1380x200x200 422,76 zł 520,00 zł

1 869,92 zł - 

komoda

2 300,00 zł - 

komoda

69,10 zł - 

oświetlenie 

zewnętrzne

 85,00 zł - 

oświetlenie 

zewnętrzne

1 869,92 zł - 

komoda

2 300,00 zł - 

komoda

69,10 zł - 

oświetlenie 

zewnętrzne

 85,00 zł - 

oświetlenie 

zewnętrzne

2 422,76 zł - 

komoda

2 980,00 zł - 

komoda

93,49 zł - 

oświetlenie 

zewnętrzne

 115,00 zł - 

oświetlenie 

zewnętrzne

1 422,76 zł - 

witryna
1 750 zł  - witryna

97,56 zł - 

oświetlenie

120,00 zł - 

oświetlenie

1 747,97  zł - 

witryna

2 150,00 zł - 

witryna

89,43 zł - 

oświetlenie

110,00 zł - 

oświetlenie

STÓŁ ST-1703 1150/1550x760x1150 1 479,67 zł 1 820,00 zł

stół okrągły, wkład (400mm) 

obrotowy uchylny chowany w 

stole

STÓŁ ST-1703 1400/1900x760x850 1 707,31 zł 2 100,00 zł
stół prostokątny, wkład 

(500mm) chowany w stole

STK 1040x355x700 1 048,78 zł 1 290,00 zł

SENALES

Lite drewno dębowe+okleina dębowa, szczotkowane i woskowane, fronty matowe, malowane na kolor: krem lub antracyt

bryła
cena

uwagi

RTV 01 1555x720x400
1 382,11 zł -

komoda

1 700,00 zł - 

komoda

KOMODA 01 1555x840x400

oświetlenie wewnętrzne-

półka+ zewnetrzne-wieniec 

górny

KOMODA 05 1555x840x400
1 512,19 zł - 

komoda

1 860,00 zł - 

komoda

KOMODA 02 1520x900x400
oświetlenie zewnętrzne-

wieniec górny

KOMODA 03 1520x900x400
oświetlenie zewnętrzne-

wieniec górny

KOMODA 04 2025x900x400
oświetlenie zewnętrzne-

wieniec górny

WITRYNA 01

       Lewa                 Prawa

663x1980x360
oświetlenie wewnętrzne-

podświetlane półki

WITRYNA 02

  Lewa                     Prawa

964x1670x360
oświetlenie wewnętrzne-

podświetlane półki

BIELIŹNIARKA

       Lewa                 Prawa

663x1980x360 1 341,46 zł 1 650,00 zł



wymiary(mm)

szer.x wys. x gł. netto brutto

KOMODA 01 900x820x400 1 943,09 zł 2 390,00 zł

KOMODA 02 1410x820x400 2 707,31 zł 3 330,00 zł

ŁÓŻKO 140
 2090x1220x2115 

zestaw(łóżko+zagłówek 

+2 stoliki nocne)

3 203,25 zł 3 940,00 zł

ŁÓŻKO 160
 2290x1220x2115 

zestaw(łóżko+zagłówek 

+2 stoliki nocne)

3 341,46 zł 4 110,00 zł

ŁÓŻKO 180
2490x1220x2115 

zestawu(łóżko+zagłówek

+2 stoliki nocne)

3 528,46 zł 4 340,00 zł

203,25 zł - 

oświetlenie RGB 

zagłówka

250,00 zł - 

oświetlenie RGB 

zagłówka

170,73 zł  -

oświetlenie, lampki 

(2 szt)

210,00 zł  - 

oświetlenie, lampki 

(2 szt)

3 495,93 zł - szafa 4 300,00 zł - szafa

146,34 zł - 

oświetlenie 

zewnętrzne

180,00 zł - 

oświetlenie 

zewnętrzne 

191,05 zł - 

oświetlenie 

wewnetrzne

235,00 zł - 

oświetlenie 

wewnętrzne

4 227,64 zł - szafa 5 200,00 zł - szafa

146,34 zł - 

oświetlenie 

zewnętrzne

180,00 zł - 

oświetlenie 

zewnętrzne 

203,25 zł - 

oświetlenie 

wewnetrzne

250,00 zł - 

oświetlenie 

wewnętrzne

1 504,06 zł - 

toaletka

1 850,00 zł - 

toaletka

121,95 zł - 

oświetlenie-

lampka(1szt)

150,00 zł - 

oświetlenie-

lampka(1szt)

TIVOLI

Lite drewno dębowe szczotkowane, woskowane, fronty matowe, malowane na kolor: beż lub antracyt

bryła
cena

uwagi

stoliki nocne, górne lampki 

oświetleniowe, oświetlenie 

zagłówka ze zmianą barwy, 

stylem, stelaż podnoszono-

uchylny z listwami 

sprężystymi pod materac

SZAFA 3D 1590x2145x640

szafa okleinowana naturalna 

okleiną dębową, oświetlenie: 

zewnętrzne w pogrubieniach 

boków, wewnętrzne dzielone 

sekcyjnie tzn każda część 

szafy osobno załącza się 

automatycznie-czujnik ruchu

SZAFA 4D 2090x2145x640

szafa okleinowana naturalna 

okleiną dębową, oświetlenie: 

zewnętrzne w pogrubieniach 

boków, wewnętrzne dzielone 

sekcyjnie tzn każda część 

szafy osobno załącza się 

automatycznie-czujnik ruchu

TOALETKA
1100x1460x470-zestaw  

1100x1130x470-bez 

lustra

lampka górna, lustro, 

szuflady wyściełane ekoskórą


