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W ramach kolekcji dostępne są meble dla dzieci i młodzieży.

Ceny prezentowane w niniejszym katalogu są cenami sugerowanymi. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki, wymiarów, funkcji i cen prezentowanych 
wyrobów. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest transakcja bezpośrednio przeprowadzona w salonie lub za pośrednictwem sklepu internetowego. Niniejszy katalog jest 
publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66  § 1 Kodeksu cywilnego. W katalogu zaprezentowano przykładowe wzory z oferty. 
Informacja o pełnej ofercie dostępna jest w salonach stacjonarnych lub na stronie internetowej pod adresem: www.vox.pl. Niektóre artykuły prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych 
stanowią jedynie dekorację i nie są na sprzedaż. Copyright by Meble VOX Sp. z o.o. S.K. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej 
zgody wydawcy jest zabronione. Kolory zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości. 
Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania katalogu do druku - luty 2019 r.



W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się 
w domu, a we wnętrzach bardziej niż zdefiniowana 
stylistyka liczą się osobiste potrzeby i styl życia 
domowników. Dlatego naszym celem jest inspirowanie, 
doradzanie i dostarczanie kompleksowych rozwiązań 
wnętrzarskich – dopasowanych do siebie kolekcji mebli, 
drzwi, podłóg i systemów ściennych.
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Sprawdź naszą autorską platformę do tworzenia 
aranżacji wnętrz VOXBOX. To prosta i intuicyjna 
aplikacja on-line do aranżacji wnętrz. Wypróbuj różne 
konfiguracje mebli i zobacz, jak można je ustawić 
w Twoich pomieszczeniach. Udostępnij projekt i podziel 
się nim z rodziną i przyjaciółmi. Dla wybranych kolekcji 
stworzyliśmy również intuicyjne konfiguratory, dostępne 
na vox.pl. Dzięki nim sam zdecydujesz o ostatecznym 
wyglądzie Twoich mebli.

NArzędzIA dO 
PLANOWANIA WNęTrz
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PrOJEKTANCI VOX
Wiemy, że im więcej zdolnych ludzi, tym więcej świetnych 
pomysłów. Dlatego nad naszymi kolekcjami pracujemy 
zespołowo. Do wspólnych kreatywnych poszukiwań 
zapraszamy utalentowanych projektantów. W ten sposób 
myśli i potrzeby materializują się w piękne i użyteczne 
przedmioty.
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ŁuKAsz sTAWArsKI
BArTŁOMIEJ PAWLAK
Co dwie zdolne głowy, to niejeden świetny projekt. Łukasz i Bartłomiej to duet projektantów 
pracujący od 2014 roku w studio Pawlak & Stawarski. Jeśli chodzi o sposób pracy, wiele ich 
różni, ale łączy jedno – obaj są wybitnie utalentowani. Projektują meble, lampy, ceramikę, 
a nawet urządzenia medyczne. A po drodze zbierają nagrody.

Jest absolwentką Wzornictwa Przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I właśnie 
Wrocław ma to szczęście, że projektantka dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami na ASP, gdzie pracuje 
na stanowisku asystenta. A jak nie wykłada, to wkłada serce i wyczucie piękna w projekty mebli. I świat to 
docenia - za łóżko piętrowe Spot autorstwa Wiktorii otrzymaliśmy jedną z najważniejszych europejskich 
nagród w dziedzinie projektowania, iF Design Award. 

WIKTOrIA LENArT
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Troje to już banda, a dokładnie studio Tabanda, które zaprojektowało kolekcję Nature. Megi, Filip i Tomek 
tworzą meble oparte na subtelnych kontrastach i nieoczywistych zestawieniach. Motywy inspirowane 
naturą przemycają do nowoczesnych geometrycznych form, a surowe industrialne akcenty łączą 
z żywą, pogodną kolorystyką. Ich projekty zyskały uznanie wśród ekspertów z dziedziny designu: stół 
Nature zdobył znak jakości Must have w 2016 roku, a cała kolekcja Nature w 2017 roku otrzymała tytuł 
Wzór Roku.

TABANdA
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O czym myśli Marta Krupińska, kiedy projektuje? O wszystkim, co dla nas w VOX 
jest najważniejsze. O funkcjonalności, prostocie, ekonomii, precyzji, estetyce, 
uniwersalności. A przede wszystkim o człowieku. Takie myślenie zawsze dobrze się 
kończy, np. kolekcjami Simple, Young Users czy Lori. 

MArTA KruPIńsKA
Joanna Leciejewska to projektantka wszechstronna, uzdolniona i utytułowana. Jest absolwentką Wydziału 
Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Co wpadnie w jej ręce, 
zamienia się w piękne cacko: meble, opakowania, oświetlenie, grafika. Jej projekty, prezentowane na wystawach 
na całym świecie, znajdziecie także w naszych salonach. Piotr Kuchciński – projektant i architekt w jednym. 
Ukończył z wyróżnieniem IAPP Politechniki Poznańskiej. Autor projektów urbanistycznych i budynków użyteczności 
publicznej. Joanna Leciejewska i Piotr Kuchciński wspólnie zaprojektowali kolekcję 4 You.

JOANNA LECIEJEWsKA, PIOTr KuChCIńsKI
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Projektując nasze kolekcje, kierujemy się Twoimi 
potrzebami. Wejdź na vox.pl i zobacz filmy, w których 
pokazujemy kolekcje Simple, 4 You, Nature, Spot, Young 
Users oraz Nest. Poznaj projektantów, którzy za nimi stoją 
i dowiedz się, jak wyglądał proces projektowy oraz z jakimi 
wyzwaniami musieli się zmierzyć, by stworzyć meble 
dopasowane do Twoich potrzeb. Odkryj funkcjonalności 
naszych produktów, zobacz sprytne rozwiązania, które 
w sobie kryją. Zainspiruj się i stwórz piękne wnętrze 
dostosowane do Twoch potrzeb oraz stylu życia.

ŚWIAT KOLEKCJI VOX
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KOLEKCJA rIBBON
Dla tych, którzy cenią piękno i chcą się nim otaczać 
oraz dla tych, których cieszy nie tylko funkcjonalność, 
lecz również uroda przedmiotów, przygotowaliśmy coś 
specjalnego. Geometryczne kształty mebli z kolekcji Ribbon 
nadadzą Twojemu wnętrzu nowy, lżejszy wymiar. Jeśli 
wierzysz, że piękno i elegancja tkwią w prostocie i chcesz 
odświeżyć wygląd wnętrza, nie mogłeś lepiej trafić.
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Czujesz się przygnieciony ciężarem tradycyjnych regałów i półek? 
Ribbon, dzięki licznym prześwitom, da Ci poczucie przestrzeni. 
Regały wyeksponują Twoje ulubione przedmioty: książki, kwiaty 
czy pamiątki z podróży. 

Moduły stolika kawowego można 
dowolnie układać i z łatwością 
przenosić. 

990 zł
Stoliki kawowe
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ŁAGOdNE POŁĄCzENIE
Ribbon urozmaici dobrze znany salon czy pracownię, nadając im 
wyrafinowany charakter. Niczym dzieło sztuki użytkowej zgromadzi na sobie 
spojrzenia gości. Uwaga, może stać się Twoim ukochanym meblem. 

Nie musisz od razu decydować się na wszystko. Meble kolekcji 
Ribbon świetnie wyglądają również solo. Finezyjny regał pięknie 
zgra się z urządzonym już wnętrzem. 
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NOWy ŁAd
Gotowe elementy kolekcji Ribbon, wykonane w unikalnej technologii, mają 
formę wstęgi z łagodnymi i subtelnymi krawędziami. Ażurowe bryły sprawią, 
że w Twoim wnętrzu zagości ład, przejrzystość i równowaga.

420 zł
Półka wisząca
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Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/ribbon

Stoliki kawowe
s45/g45/w45 cm
s45/g38/w45 cm
cena: 990 zł

Regał niski
s116/g40/w117 cm
cena: 1290 zł

Regał wysoki
s77/g40/w163 cm
cena: 1690 zł

Szafka RTV 160
s160/g40/w46 cm
cena: 1590 zł

Półka wisząca
s109/g21,5/w37 cm
cena: 420 zł

KOLEKCJA rIBBON

dąb  / szary /grafit 

KORPUS/FRONT
Dostępne wybarwienia:

Rozpakuj zestaw gotowych elementów i przekonaj się, 
że samodzielne składanie mebli może być  
proste i przyjemne.

Dokręć nóżki, a regały przymocuj do ściany. 

KrOK 2:

KrOK 3:

Połącz je, wsuwając jeden element w drugi. 

KrOK 1:
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KOLEKCJA sIMPLE
Meble z kolekcji Simple możesz komponować na wiele 
sposobów, łącząc kolory i wybierając nóżki. Tu wszystko 
do siebie pasuje. Sprawdziliśmy to i wiemy, że każda 
konfiguracja wygląda świetnie. Dzięki Simple stworzysz 
różne wnętrza, ale wszystkie według swoich potrzeb 
i upodobań.
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sTÓŁ , KTÓry zMIErzy sIę 
z KAŻdyM PrzyJęCIEM
Ze zgrabnego okrągłego stołu dla 4 osób rozkłada się do mieszczącego 
8 gości (od 1,1 m do prawie 2,1 m). Okrągły kształt przełamuje 
geometrię kolekcji i nadaje wnętrzu ciepły, rodzinny klimat.

od 2790 zł
Stół prostokątny rozkładany

od 2290 zł
Stół okrągły rozkładany
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MEBLE, NA KTÓrE MOŻEsz LICzyĆ
Projektantka policzyła, zmierzyła i wszystko sprawdziła, a my dzięki temu wiemy, 
co i gdzie jest najczęściej używane w domu. W ten sposób stworzyliśmy jedne 
z najbardziej poręcznych, przemyślanych i pomocnych mebli. Harmonijkowe drzwi 
bufetu pozwalają zaoszczędzić przestrzeń i dają dostęp do całej zawartości mebla. 
Bufet może też pełnić rolę wysokiej szafki RTV. Stoliki z dyskretnymi szufladami 
pomieszczą piloty, ładowarki i inne drobiazgi, na które zazwyczaj nie mamy miejsca.

od 879 złod 749 zł
Stolik kawowy niskiStolik kawowy  wysoki
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W syPIALNI WszysTKO LEŻy JAK NALEŻy
Łóżko z kolekcji Simple dopasuje się do Twojego wnętrza. Możesz wybrać odpowiednią dla 
siebie szerokość z pięciu dostępnych wymiarów: od 90 cm do 180 cm. Pod uchylnym stelażem 
przechowasz dodatkową pościel. Tapicerowana poducha zawieszona na zagłówku pozwoli 
wyciszyć się przed snem przy ulubionej książce. Nie zapomnij też o wyborze najlepszego dla 
siebie materaca. 

sTOLICzKu, zAŚWIEĆ sIę!
Dobry stolik nocny porządkuje podręczne przedmioty. Dlatego w stoliku Simple znajdziesz 
wnękę i pasującą do niej listwę funkcyjną z miejscem na telefon, ramkę ze zdjęciem czy notatki. 
We wnęce możesz umieścić także listwę zasilającą z kablami, którą zgrabnie zasłoni dębowa 
zaślepka. Dyskretne i ciepłe oświetlenie w górnej szufladzie ułatwi odnajdowanie przedmiotów. 
Wystarczy, że dotkniesz blatu stolika, a zaświeci się lampka.
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Z taką szafą wszystko dobrze się ułoży, a potem, dzięki podświetleniu jej wnętrza, łatwo i szybko 
odnajdzie. Wygodne, harmonijkowe drzwi nie zabierają przestrzeni i umożliwiają dostęp do całej 
zawartości szafy. Wnętrze zaplanowano tak, aby ułatwić przechowywanie wszystkich rodzajów 
ubrań i obuwia. Jeśli zechcesz zmienić pierwotny układ półek i wieszaków - nic prostszego.  
W kilka chwil umieścisz je na wybranych przez siebie wysokościach. W kolekcji Simple znajdziesz 
cztery rodzaje szaf, od jednodrzwiowej, przez narożną, aż po czterodrzwiową garderobę. 

szAFA BArdzO dO rzECzy
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Szafka RTV 180 cm z listwą funkcyjną Barek

od 949 zł od 1939 zł

Tworząc w szafce RTV przemyślany organizer, raz na zawsze rozwiązaliśmy problem 
splątanych kabli. W specjalnej wnęce schowasz listwę zasilającą i podłączysz do niej 
elektroniczne sprzęty. Nic nie widać, a wszystko pięknie słychać. W salonie przyda się 
również doskonale zorganizowany barek. Gdy rozsuniesz harmonijkowe drzwi, światło 
światło samo się włączy. Specjalne uchwyty zabezpieczą kieliszki, a na wysuwany blat 
wygodnie odłożysz szklanki. 

WszysTKO GrA, Gdy JEsT 
hArMONIA WNęTrzA
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PrACA dOMOWA
Każdą pracę wykona się łatwiej i przyjemniej w dobrze 
zorganizowanej przestrzeni. Wysokość wszystkich półek 
w regale możesz dowolnie regulować, dopasowując 
ją do rozmiarów przedmiotów, które mają być na nich 
przechowywane.

Regał szeroki

od 969 zł

zMIErzyLIŚMy sIę z BIurKIEM
Przy tym biurku projektantka zmierzyła najczęściej używane przedmioty 
biurowe i dostosowała do nich wymiary: pojemność szuflad, wysokość półek, 
głębokość szafki i wielkość blatu. Sprawdziła też, co zazwyczaj trzymasz  
na biurku i stworzyła idealny system do przechowywania - listwę funkcyjną. 
Wybierz najlepszy zestaw dla siebie na vox.pl 

40 41



KOLEKCJA PONAdCzAsOWA 
I PONAdWIEKOWA
Dla Simple nie ma nic trudnego. Nawet urządzenie pokoju młodzieżowego 
jest dziecinnie proste. Możesz do niego wybrać mniejsze łóżko oraz biurko 
dopasowane rozmiarem do mniejszych użytkowników.

Fotel Jungle Biurko 140

689 zł od 1199 zł
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TABLICA sMArT
Niezależnie od tego, jakim metrażem dysponujemy, problem z organizacją przestrzeni 
i przechowywaniem pojawia się zawsze i wszędzie. A rzeczy, które chcemy mieć pod ręką, 
dziwnym trafem gubią się najczęściej. Klucze, telefon, okulary, notes, kalendarz i – przede 
wszystkim – wiadomości pozostawione dla innych domowników. Odpowiedzią na te 
problemy jest sprytnie i mądrze zaprojektowana tablica Smart. Z jej pomocą będziemy 
mogli cieszyć się perfekcyjnie zorganizowaną przestrzenią, w której wszystko ma swoje 
miejsce. Kupujesz tablicę Smart i sam definiujesz jej funkcję. Do wyboru masz zestaw 
akcesoriów na każdą okazję.

Cena zestawu na korytarz: 
tablica (99 zł), organizer 
(69 zł), reling z haczykami 
(39 zł), pojemnik duży 
(59 zł), śruby (25 zł)

Cena zestawu do pokoju 
młodzieżowego: 
tablica (99 zł), kalendarz 
(69 zł), pojemnik mały  
(39 zł), pasek filcowy (19 zł), 
reling z haczykami (39 zł), 
śruby (25 zł)

Tablica Smart

99 zł

291 zł 290 zł
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Meble z kolekcji Simple możesz komponować na wiele sposobów, łącząc kolory 
oraz wybierając nóżki i uchwyty. Tu wszystko do siebie pasuje, a każda konfiguracja 
wygląda świetnie. Dzięki Simple stworzysz różne wnętrza, ale wszystkie spełnią Twoje 
potrzeby i upodobania. Jak to możliwe? Kolekcja Simple powstała według kultowych 
dziesięciu zasad projektowania Dietera Ramsa, zgodnie z którymi produkt daje 
użytkownikowi przestrzeń do realizowania własnych pomysłów.

KAŻdy TWÓJ ruCh WyGryWA
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fronty 
białe

fronty 
dębowe

fronty 
szare

fronty 
czarne

Wybierz fronty

KrOK 2:

Do wyboru jeden z czterech wariantów 
kolorystycznych frontów: biały, dębowy, szary, 
czarny.

Wybierz korpus

KrOK 1:

Do wyboru jeden z czterech wariantów 
korpusu: biały, dębowy, szary, czarny.

korpus 
biały

korpus 
dębowy

korpus 
szary

korpus 
czarny

sKONFIGuruJ sWOJE MEBLE
W 4 KrOKACh NA VOX.PL/sIMPLE

Projektowanie wnętrza z meblami Simple jest proste. Tu wszystko do siebie pasuje. Sprawdziliśmy to i wiemy, 
że każdy wariant wygląda świetnie. Skonfiguruj swoje meble w czterech krokach i ciesz się efektem.

uchwyt 
biały

uchwyt 
szary

uchwyt 
czarny

Wybierz uchwyty

KrOK 4:

Do wyboru uchwyt: 
biały, szary lub czarny.

Postaw na nogi

KrOK 3:

Do wyboru 7 rodzajów nóżek. 4 rodzaje drewnianych (bukowe 
malowane na czarno lub dębowe), metalowa płoza lub stopka 
ochronna. Do biurka 140 możesz dodatkowo wybrać ozdobne  
i funkcjonalne kółka.

Noga 
dębowa
owalna

Noga 
dębowa
prosta

Noga 
drewniana 

prosta 
czarna

Noga 
drewniana 

skośna
czarna

Noga 
płoza 

czarna 

Stopka 
ochronna

Kółka do 
biurka 140
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…I WyBIErz LIsTWę
Wybrane meble z kolekcji Simple projektantka wyposażyła w listwę funkcyjną, 
w której poukładasz ulubione drobiazgi. Możesz wybrać gotowy zestaw, 
stworzyć własny lub zastosować dębową zaślepkę wnęki.

Zestaw akcesoriów do biurka 140:
1 listwa na telefon, 1 listwa na ramkę do zdjęć,  
1 listwa memo, 1 duża listwa na przybory, 1 listwa 
na tablicę magnetyczną, 1 listwa zaślepiająca 25.

W skład zestawu wchodzą: 1 listwa na telefon, 
1 listwa na ramkę do zdjęć, 
1 listwa memo, 1 listwa na przybory mała, 
2 wazoniki, 1 listwa zaślepiająca 25.

Zestaw zaślepek do szafki RTV 180:
4 listwy zaślepiające 40.  Pełne zaślepienie wnęki RTV 
zapewni dodatkowa listwa zaślepiająca 15.

Zestaw akcesoriów do stolika nocnego:
1 listwa na telefon, 1 listwa na ramkę 
do zdjęć, 1 mała listwa na przybory. Pełne 
zaślepienie stolika nocnego zapewni dodatkowa 
listwa zaślepiająca 40.
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679 zł od 799 zł

229 zł

Skrzydło drzwiowe Inovo 5 Toaletka Simple

Półka regałowa z haczykami Simple

Podłoga winylowa Viterra, Natural Oak

Fotel Gabba

Ławka z szufladą Nature
cena bez poduchy

Stolik kawowy wysoki Simple

Lampa komodowa EsteLampa podłogowa Este

99 zł/m2

od 1240 zł
699 zł

od 749 zł349 zł

199 zł299 zł

Listwa przypodłogowa Espumo ESP301

Lustro okrągłe teatralne Simple

29,99 zł

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE

52 53



KOLEKCJA sIMPLE

W kolekcji dostępne są również meble do pokoju młodzieżowego strony 174-179.

Szafa 4-drzwiowa
s185/g57/w230 cm*
cena: od 2539 zł

Szafa narożna
s101,5/g103,5/w185,5 cm*
cena: od 1279 zł

Szafa 2-drzwiowa
s92,5/g57/w185,5 cm*
cena: od 999 zł

Szafa 1-drzwiowa
s46,5/g57/w185,5 cm*
cena: od 679 zł

Półki do szafy 
1-drzwiowej
cena: od 49 zł

Półki do szafy 
4-drzwiowej
cena: od 65 zł

Witryna wąska
s39/g40/w185,5 cm*
cena: od 919 zł

Regał wąski pojedynczy
s39/g38/w185,5 cm*
cena: od 399 zł

Regał szeroki
s148,5/g38/w185,5 cm*
cena: od 969 zł

Regał niski
s112/g38/w149 cm*
cena: od 659 zł

Regał wąski podwójny
s75,5/g38/w185,5 cm*
cena: od 609 zł

Barek
s112/g47/w112,5 cm*
cena: od 1939 zł

Bufet
s160/g47/w68,5 cm*
cena: od 1299 zł

Komoda z drzwiami
s90/g47/w90,5cm*
cena: od 589 zł

dębowy / biały / grafit  / czarny

KORPUS/FRONT
Dostępne wybarwienia:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz. 
Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/simple

*Wysokość mebla podana bez nóżek. Zmiana ochronnych stopek na nóżki powoduje zwiększenie wysokości o 9 cm.

Nadstawka szafy narożnej
s101,5/g103,5/w45 cm
cena: od 399 zł

Nadstawka szafy 2-drzwiowej
s92,5/g55/w45 cm
cena: od 279 zł

Nadstawka szafy 1-drzwiowej
s46,5/g57/w45 cm
cena: od 229 zł

Komoda z szufladami i listwą
s90/g47/w90,5 cm*
cena: od 969 zł

Komoda z szufladami
s90/g45/w90,5 cm*
cena: od 949 zł

Komoda wąska z szufladami
s62,5/g47/w112,5 cm*
cena: od 839 zł

Biurko 140
s140/g67/w68,5 cm*
cena: od 1199 zł

Stół prostokątny rozkładany 
s140-190-240-290-340/g90/w78 cm
cena: od 2790 zł

Stół okrągły rozkładany
s110-160-210/g110/w78 cm
cena: od 2290 zł

Krzesło 
s43/g50/w86 cm 
cena: od 339 zł

Krzesło tapicerowane
s43/g50/w86 cm 
cena: od 439 zł

Szafka RTV 180 z listwą funkcyjną
s180/g47/w47 cm*
cena: od 949 zł

Szafka RTV
s120/g47/w47 cm*
cena: od 699 zł

Stolik kawowy niski
s80/g80/w35,5 cm
cena: od  879 zł

Stolik kawowy wysoki
s54/g54/w45 cm
cena: od 749 zł
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Lustro wiszące
s80/g2,5/w80 cm
cena: 399 zł

Lustro teatralne
s80/g2/w80 cm
cena: 349 zł

Toaletka
s80/g43/w78 cm
cena: od 799 zł

Półka wisząca kostka
s31,5/g30/w31,5 cm
cena: od 99 zł

Stolik nocny z drzwiami 
s45/g40/w30,5 cm*
cena: od 259 zł

Stolik nocny z szufladami i listwą funkcyjną
s45/g40/w30,5 cm*
cena: od 579 zł
Zestaw akcesoriów do stolika nocnego: 99 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/simple

W kolekcji dostępne są również meble do pokoju młodzieżowego strony 170-175.

KOLEKCJA sIMPLE

dębowy / biały / grafit  / czarny

KORPUS/FRONT
Dostępne wybarwienia:

Kanapa 90x200
s95,5/d206/w68,5 cm
cena: od 1099 zł*
*cena bez materaca

Szuflada kanapy
s85,5/g197/w20,5 cm
cena: od 199 zł

Łóżko 180
s185/d204,5/g80,5(30,5) cm*
cena: od 979 zł**
**cena bez stelaża uchylnego i materaca

Łóżko 160
s165/d204,5/w80,5(30,5) cm*
cena: od 989 zł**
**cena bez stelaża uchylnego i materaca

Zagłówek wiszący
do łóżek: 120x200, 140x200, 160x200, 180x200 
oraz 90x200
cena: od 149 zł

Łóżko 140
s145/d204,5/w80,5(30,5) cm*
cena: od 949 zł**
**cena bez stelaża uchylnego i materaca

Łóżko 120
s125/d204,5/w80,5(30,5) cm*
cena: od 899 zł**
**cena bez stelaża uchylnego i materaca

Łóżko 90x200
s95,5/d208/w90(40) cm
cena: od 579 zł*
*cena bez podłogi i materaca

Półka regałowa z haczykami
s35/g30/w90 cm
cena: od 229 zł

Półka regałowa
s90/g30/w31,5 cm
cena: od 189 zł

Szuflada łóżka 90
s85,5/g197/w20,5 cm
cena: od 199 zł

* Wysokość mebla podana bez nóżek. Zmiana ochronnych stopek na nóżki powoduje zwiększenie wysokości o 9 cm.

Biurko 110
s110/g57/w78 cm
cena: od 639 zł

Wazonik
cena: 19 zł

Zestaw akcesoriów do biurka 140
cena: 249 zł

Ramka do zdjęć
cena: 49 zł

Uchwyt do tabletu
cena: 49 zł

Uchwyt do telefonu
cena: 29 zł

Zestaw akcesoriów do komody
cena: 189 zł
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KOLEKCJA NATurE
Kolekcja Nature powstała z zamiłowania do naturalnych 
materiałów i z przekonania, że każda przestrzeń może 
być mądrze i pięknie wykorzystana. Nature z łatwością 
dopasuje się do różnych pomieszczeń: dużych, 
otwartych, tych tradycyjnie podzielonych na mniejsze 
pokoje, a także tych najmniejszych, wymagających 
szczególnej uwagi przy urządzaniu. Solidne bryły mebli 
pomieszczą wiele, a skośne drewniane nóżki, na których 
się unoszą, nadadzą lekkości całemu wnętrzu.
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Naturalne materiały zmieniają się razem z nami.  Dębowy blat stołu, towarzysząc Ci  
w codziennym życiu, zbierze opowieść o Twoich bliskich i da impuls do wspomnień.  
W metalowej wnęce umieścisz zioła, świece, przyprawy, a po zakryciu metalową  
nakładką odstawisz na nią gorące naczynia. 

NATurALNIE , ŻE z drEWNA Must have to prestiżowy plebiscyt, którego celem jest wyróżnienie 
najlepszych polskich projektów. To znak jakości przyznawany przez 
Radę Ekspertów, do której należą najwybitniejsi znawcy designu. 
Jest swego rodzaju rekomendacją konsumencką – wyróżniony 
przedmiot warto mieć. Znakiem Must have w 2016 r. uhonorowano 
stół Nature.
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dzIEL I urzĄdŹ!
Sztuką jest tak podzielić dużą przestrzeń, aby jej nie zamknąć, a wręcz przeciwnie: 
otworzyć na wiele nowych możliwości. Dwustronna komoda subtelnie podzieli duże 
powierzchnie, wyznaczając im nowe funkcje.

NIEJEdNO rOzWIĄzANIE
Mieszkaj i mieszaj: szersze meble zestawiaj z węższymi, całkowicie 
zamknięte z częściowo otwartymi lub dwustronnymi. Wybierz 
fronty: białe wprowadzą minimalistyczny klimat, a dębowe 
podkreślą ciepły charakter wnętrza.
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FrONTEM dO duŻyCh PrzEsTrzENI
Zestawienie nawet najbardziej różnorodnych brył z kolekcji Nature pozwoli cieszyć 
się spójnym i harmonijnym wnętrzem. W dużych przestrzeniach idealnie sprawdzi się 
połączenie dwóch kolorów frontów, które przełamią nudę i jednocześnie będą 
ze sobą współgrały.

Stolik kawowy z szufladami

1127 zł
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Toaletka w ciągu dnia może pełnić rolę małego biurka,  
a wieczorem pod blatem z funkcją powolnego opadania 
znajdziesz lustro, które pomoże Ci przygotować się na 
ważne wyjście. Jeszcze tylko stosowna kreacja z pojemnej, 
trzydrzwiowej szafy i gotowe!

Toaletka

1599 zł
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BLIsKO NATury
Dębowy zagłówek łóżka i drewniane nóżki wprowadzają do tego wyjątkowego 
pomieszczenia klimat sprzyjający wyciszeniu. Dzięki subtelnym kolorom
i oszczędnej estetyce wszystkich mebli sypialnia Nature stanie się ulubionym 
miejscem w Twoim domu.
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379 zł

899 zł od 1290 zł

Skrzydło drzwiowe Modus BP z wykończeniem 
w kolorze sklejki

Komoda 2-drzwiowa Nature Szezlong Modus

Podłoga winylowa Viterra, Light Concrete

Poduszka Aqua i AquoPudełko Lombo

Półka mała Off

Lampa podłogowa Muse II

99 zł/m2

49 zł29 zł

39 zł69 zł

399 zł

Listwa przypodłogowa Espumo ESP401

Pojemnik Jewel

34,90 zł

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE
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Stół Nature z szufladami
s180/g100/w75 cm
cena: 3590 zł

Krzesło Nature
s45/g50/w84 cm
cena: 739 zł

Szafa 2-drzwiowa
s101/g58/w207,5 cm
cena: 1599 zł

Szafa 3-drzwiowa
s149,5/g58/w207,5 cm
cena: 2399 zł

Regał otwarty
s101/g40/w207,5 cm
cena: 1099 zł

Regał wąski
s50,5/g40/w207,5 cm
cena: 899 zł

Witryna
s50,5/g40/w207,5 cm
cena: 1199 zł

KOLEKCJA NATurE

biały / naturalny kolor dębu / grafit

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/nature KORPUS/FRONT
Dostępne wybarwienia:

Komoda dwustronna
s179,5/g40/w72 cm
cena: 1099 zł

Kredens
s120/g40/w117 cm
cena: 1099 zł

Komoda wąska z szufladami
s75/g40/w117 cm
cena: 1299 zł

Komoda szeroka
s179,5/g40/w72 cm
cena: 1069 zł

Komoda 2-drzwiowa
s120/g40/w72 cm
cena: 899 zł

Słupek wiszący
s36,5/g30/w182,5 cm
cena: 649 zł

Ławka z szufladą
s100/g40/w43 cm
cena: 699 zł* bez poduchy

Poducha ławki
s50/g40/w19 cm
cena: 119 zł

Poducha ławki
s50/g40/w19 cm
cena: 119 zł

Szafka wisząca
s50,5/g30/w64 cm
cena: 299 zł

Półka wisząca
s120/g30/w26 cm
cena: 299 zł

Stolik kawowy
s120/g60/w45 cm
cena: 849 zł

Szafka RTV
s179,5/g40/w50 cm
cena: 1099 zł

Skrzynka stolika kawowego
s57/g53/w11,5 cm
cena: 139 zł

Fotel Grant
s71/g84/w88 cm
cena: od 1640 zł

Podnóżek Grant
s64/g44/w44 cm
cena: od 870 zł

Łóżko ze szczytem płaskim
s125/d212/w98 cm, cena: 1399 zł
s145/d212/w98 cm, cena: 1499 zł
s165/d212/w98 cm, cena: 1549 zł
s185/d212/w98 cm, cena: 1599 zł
*cena bez podłogi i materaca

Łóżko ze szczytem ażurowym
s125/d214/w117,8 cm, cena: 1799 zł 
s145/d214/w117,8 cm, cena: 1899 zł
s165/d214/w117,8 cm, cena: 1999 zł
s185/d214/w117,8 cm, cena: 2099 zł
*cena bez podłogi i materaca

Toaletka
s120/g50/w76-116,6 cm
cena: 1599 zł

Wieszak Kamerdyner 
s43/g43/w88 cm
cena: 990 zł

Szuflada łóżka
s145/g61,5/w21,5 cm
cena: 259 zł

Stolik nocny
s40/g40/w44,6 cm
cena: 549 zł
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KOLEKCJA FrAME
Frame to kolekcja dla osób, które marzą jednocześnie  
o eleganckim wnętrzu i meblach na lata. Dzięki 
uniwersalnej kolorystyce uzyskaliśmy ponadczasowy efekt. 
Solidne wykonanie i wysoka jakość użytych materiałów 
zapewnią trwałość i wytrzymałość mebli, a podświetlane 
witryny dodadzą całości ciepłego blasku. Zestawienie 
koloru naturalnego drewna i  czerni nada wnętrzu 
elegancki charakter. W ramach kolekcji Frame urządzisz 
pokój dzienny oraz jadalnię. 
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sWOBOdA zMIANy
Dzięki przesuwnym drzwiczkom sam decydujesz, co pozostawić 
widoczne w ramach otwartych przestrzeni, a co ukryć. W każdym 
momencie możesz zmieniać ustawienie drzwi, a mebel zawsze 
będzie wyglądał elegancko.

1899 zł
Regał szeroki

Odważne, kreatywne, wszechstronne. Nasze projektantki, Joanna Leciejewska i Wiktoria 
Lenart, autorki kolekcji Frame nie boją się żadnych wyzwań - burzą tradycyjne pojmowanie 
mebli, użytkownikowi pozwalają na wolność w ich indywidualnym modyfikowaniu. Projekty, 
które tworzą, zdobywają najważniejsze nagrody, od Dobrego Wzoru, przez Must have, aż po 
Designera Roku dla Joanny czy iF Design dla Wiktorii. 
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KLIMATyCzNIE I ELEGANCKO
Podświetlane witryny potrafią stworzyć we wnętrzu nastrojowy klimat dzięki ciepłej barwie światła.  
To z pewnością zrobi wrażenie na gościach. Witryny możesz zestawiać ze sobą lub z regałem,  
aby spotęgować efekt. Drzwi szklane posiadają system cichego domyku. Dyskretne oświetlenie LED 
wypełni wnętrze ciepłym blaskiem.

Dzięki ciekawej konstrukcji witryny eksponowane 
przedmioty są widoczne aż z trzech stron. Przydymione 
szkło dodaje całości ekskluzywnego charakteru. Witryna 
występuje w dwóch wariantach: lewym i prawym. Dobrze 
prezentuje się również w zestawieniu z regałem. 

1099 zł 1799 zł
Witryna prawa Regał wąski lewy
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Stół rozkładany o długości od 130 do 310 cm

1699 zł

KAMErALNIE I GOŚCINNIE
Stół Frame dopasuje się do małej przestrzeni, zapraszając domowników do smacznego 
poranka. A wieczorem, kiedy odwiedzą Cię goście, rozsuniesz go tak, że pomieści nawet 
14 osób. Rozkładanie stołu jest proste i wygodne, dzięki zastosowanemu mechanizmowi 
prowadnic. W trzech krokach powiększysz stół do potrzebnych rozmiarów.
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od 1240 zł

299 zł

169 zł

od 1099 zł

49 zł

Fotel Gabba

Listwa przypodłogowa Evera EV401Skrzydło drzwiowe Modus 10 przylgowe

Fotografia Stone Conversation 1

Regał wąski lewy Frame

Pojemnik średni Hola

299 zł
Lampa podłogowa Til

33,90 zł

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE

Panele podłogowe z kolekcji Querra Classic, 
Dąb Macchiato

49,90 zł/m2
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KORPUS/FRONT
Dostępne wybarwienia:

KOLEKCJA FrAME

Komoda wysoka lewa
s115/g46/w116,5 cm
cena: 1099 zł

Komoda wysoka prawa
s115/g46/w116,5 cm
cena: 1099 zł

Szafka RTV 150
s150/g46/w60 cm
cena: 799 zł

Szafka RTV 180
s188/g46/w60 cm
cena: 899 zł

Regał wąski lewy
s80/g46/w211 cm
cena: 1099 zł

Regał wąski prawy
s80/g46/w211 cm
cena: 1099 zł

klon / czarny

Regał szeroki
s150/g46/w211 cm
cena: 1899 zł

Komoda szeroka
s198/g46/w98 cm
cena: 1299 zł

Komoda wąska
s129/g46/w98 cm
cena: 999 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/frame

Półka wisząca mała
s75/g20/w20 cm
cena: 159 zł

Półka wisząca duża
s75/g20/w39,5 cm
cena: 199 zł

Stolik kawowy mały
s45/g45/w32 cm
cena: 249 zł

Krzesło Frame
s51/g53,5/w82 cm
cena: 499 zł

Stolik kawowy duży
s63,5/g63,5/w47 cm
cena: 299 zł

Witryna lewa
s80/g46/w211 cm
cena: 1799 zł

Witryna prawa
s80/g46/w211 cm
cena: 1799 zł

Stół rozkładany
s130-190-250-313/g90/w78,5 cm
cena: 1699 zł
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KOLEKCJA sPOT
Spot zachwyci Cię elegancką, lekką formą i pomoże 
lepiej zorganizować sypialnię, pokój dzienny oraz 
jadalnię. Smukłe bryły w neutralnych kolorach kryją 
w sobie mnóstwo miejsca na przedmioty, które 
niekoniecznie chcesz mieć zawsze na wierzchu. Sprytne 
rozwiązania i ergonomiczne kształty są idealną bazą dla 
odrobiny szaleństwa w postaci ulubionych dodatków, 
takich jak poduszki, koce, książki czy porcelana.
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CzysTA PrzyJEMNOŚĆ I WyGOdA
Spot wnosi do jadalni znacznie więcej niż tylko wyjątkowy wygląd. Komfortowy stół 
oparty na solidnych drewnianych nogach możesz rozsuwać na wybraną długość. 
Ile razy brakowało Ci miejsca na przyprawy, serwetki czy sztućce? Praktyczne 
schowki znajdujące się pośrodku blatu to idealna przestrzeń na jadalniane drobiazgi.

Stół rozkładany

1299 zł
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POLICz WszysTKIE sTOŁKI
Błyskotliwe rozwiązania to znak firmowy projektantki Wiktorii Lenart. Stołki Spot 
ułożone jeden na drugim stworzą sprytną komodę, zwalniając jednocześnie 
miejsce na podłodze, a wysoka witryna ze szklanymi frontami idealnie uzupełni 
wyposażenie jadalni.
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dOPAsuJ sPOT
Kiedy masz ochotę wypocząć, nie ma lepszego miejsca 
niż sypialnia Spot. Pojemne szafy, komoda, schowki 
w zagłówku łóżka - Spot pomieści nie tylko Twoje sny.

Przybornik Ordo

od 39 zł

Na półce Spot znajdziesz dużo miejsca na ulubione książki 
i różne drobiazgi. Z kolei zagłówek z nakładaną tapicerką 
pochylony jest pod wygodnym kątem. Docenisz ten komfort, 
gdy zaczniesz z niego korzystać.
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Panele podłogowe z kolekcji Querra Slim, 
Dąb Sydney Szary 

Fotel LoftRamka do zdjęć 32x32 Mun IV

54,90 zł/m2

679 zł

od 1240 zł29 zł

Wazon Solo

39 zł
Wazon Puero

od 15 zł

Listwa przypodłogowa Estilo E401

49 zł
Wazon Aquo I

49,90 zł 

Skrzydło drzwiowe Uppsala W01P w kolorze białym 

649 zł

Ławka z 3 szufladami

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE

Skrzydło drzwiowe Smart 
z mufami

429 zł
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KOLEKCJA sPOT

Regał

Szafa 1-drzwiowa

Komoda 3-szufladowa
s88/g60/w150 cm
cena: 599 zł

s88/g57/w210 cm
cena: 699 zł

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia (w wybranych bryłach)

akacja

biały / grafit*

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/spot

s87,5/g28,5/w150 cm
cena: 699 zł

Szafka na buty

s49,5/g40/w150 cm
cena: 449 zł

Witryna
s88/g56,5/w210 cm
cena: 1299 zł

Bufet
s160/g40/w122 cm
cena: 899 zł

Kredens
s160/g40/w80 cm
cena: 629 zł

Stolik kawowy
s87/g80/w43 cm
cena: 549 zł

Skrzynka stołu i ławy kawowej 
s23/g15/w10 cm
cena: 79 zł

Stół rozkładany 
s146-198/g104/w76 cm
cena: 1299 zł

W kolekcji dostępne są również meble do pokoju młodzieżowego strony 196-203

s105/g100/w210 cm
cena: 1099 zł

Szafa 3-drzwiowaSzafa narożna

s128/g60/w210 cm
cena: 1299 zł

Szafa 2-drzwiowa 
s88/g60/w210 cm
cena: 949 zł 
Szafa 2-drzwiowa 
z wieszakiem 
zewnętrznym 
s132/g60/w210 cm
cena: 1148 zł

Wieszak zewnętrzny do szaf   
s44/g54/w150 cm
cena: 199 zł

s88/g60/w150 cm
cena: 1099 zł

Komoda 4-szufladowa

s44,6/g35,9/w22,2 cm
cena: 79 zł
Pasuje do bufetu i kredensu

Półka na wino

 *Kolor do wyczerpania zapasów.

Dodatkowe szuflady do ławki
s46/g21/w16 cm
cena: 199 zł

Szafka RTV

s160/g50/w50 cm
cena: 549 zł

s67/g51/w56 cm
cena: 599 zł

Stolik z podnoszonym blatem

s154/g47/w48 cm
cena: 679 zł

Ławka z 3 szufladami

Poduszka na ławkę Spot
s147/g46/w4 cm
cena: 239 zł

Poduszka na stolik
s51/g46/w4 cm
cena: 119 zł

Stolik nocny /Stołek z szufladą
s57,5/g47/w48 cm
cena: 349 zł

Organizer do szuflad
s75/g20/w10 cm
cena: 129 zł

Przybornik Ordo poziomyOrganizer Ordo Przybornik Ordo pionowy
s30/g1,5/w40 cm
cena: od 49 zł

s30/g10/w20 cm
cena: od 39 zł

s30/g20/w10 cm
cena: od 39 zł

Kubek Ordo
s13,5/w14 cm
cena: od 39 zł

Pokrowiec na szczyt łóżka 2-osobowego 
s149/g2/w60 cm
cena: 299 zł
s169/g2/w60 cm
cena: 329 zł

Toaletka z lustrem
s88/g60/w150 cm
cena: 799 zł

Szuflada łóżka 2-osobowego
s127/g67/w23 cm
cena: 219 zł

Łóżko 2-osobowe
ze szczytem płaskim
140x200
s145/d213/w106,5 cm
cena: 969 zł* 

160x200
s165/d213/w106,5 cm
cena: 999 zł*

180x200
s185/d213/w106,5 cm
cena: 1049 zł*
*cena bez podłogi i materaca

Łóżko 2-osobowe
ze szczytem z pojemnikiem
140x200
s145/d240,5/w150 cm
cena: 1549 zł*

160x200
s165/d240,5/w150 cm
cena: 1599 zł*

180x200
s185/d240,5/w150 cm
cena: 1679 zł*
*cena bez podłogi i materaca

Komoda 2-piętrowa
s88/g60/w150 cm
cena: 799 zł

Komoda 2-drzwiowa
s87,5/g40/w90 cm
cena: 499 zł
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KOLEKCJA 4 yOu
Wygodne w ciągu dnia i podczas nocy, przytulne, gdy 
jesteś sam i gościnne, gdy znajomi wpadną z wizytą. 
Meble 4 You pozwolą Ci zaaranżować wszystkie 
najważnejsze domowe pomieszczenia. Sypialnię, pokój 
dzienny, jadalnię oraz pokój dla Twojego dziecka. 
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KTO POWIEdzIAŁ , ŻE ŁÓŻKO 
sŁuŻy TyLKO dO sPANIA?
Nad ostatecznym kształtem łóżka 4 You pracowało ponad dwieście osób, w tym 
psycholodzy i etnografowie. Jednak, jak podkreślają projektanci Joanna Leciejewska 
i Piotr Kuchciński, kluczowy w procesie tworzenia był udział samych użytkowników 
oraz ich oczekiwania co do funkcjonalności tego mebla. Cała kolekcja 4 You 
powstała w oparciu o ten sposób myślenia. 
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Ten stół wspiera Twoje pasje! Specjalnie zaprojektowana wnęka na środku stołu 
i szuflady umieszczone pomiędzy podwójnym blatem ułatwiają przechowywanie 
oraz porządkowanie drobiazgów. Świeże zioła w doniczkach i możliwość podgrzewania 
posiłków zachęcają do świętowania i gotowania wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.

NIE zEChCEsz WsTAĆ Od sTOŁu
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sTÓŁ NA MIArę NAszyCh CzAsÓW
Duży, nowoczesny stół to znacznie więcej niż miejsce spożywania posiłków. 
To główne miejsce spotkań, pracy, nauki i rozrywki dla całej rodziny. 
Niezastąpiony.

Stół 200x100
cena nie zawiera szuflad

1699 zł
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WIęCEJ MOŻLIWOŚCI dLA CIEBIE
Poznaj nową odsłonę kolekcji 4 You w kolorze popielatym. Łącząc dotychczasową 
biel z tą subtelną barwą, zyskujesz więcej możliwości aranżacyjnych. Z łatwością 
wyznaczysz strefy w poszczególnych pomieszczeniach i urozmaicisz wystrój 
swojego domu.

MIKsuJEsz I PAsuJE
Popielate i białe 4 You możesz miksować również 
z innymi kolekcjami. Aby Ci to ułatwić, wprowadziliśmy 
skrzynki w kolorach odpowiadających barwom 
kolekcji Balance.

Skrzynka duża

129 zł
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Szafa, która zastąpi Ci garderobę. Wygodne składane drzwi 
ułatwiają dostęp do ubrań. Podobnie jak wysuwane haczyki
na koszule i półki z podwieszanymi drążkami. 

TO NIE szAFA, 
TO PrAWdzIWA GArdErOBA
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PrzEsTrzEń sPryTNA TAK JAK Ty!
Liczne funkcjonalności 4 You sprawiają, że kolekcja świetnie  sprawdza się w różnych 
przestrzeniach. Wielofunkcyjne łóżko może być miejscem odpoczynku albo komfortową 
strefą pracy. Domowa biblioteka na wyciągnięcie ręki. Wystarczy połączyć regał  
z zagłówkiem i gotowe.

Toaletkę możesz oprzeć o niską komodę lub regał dwustronny. 
Wysokość blatu jest odpowiednia również dla miejsca do pracy, 
a funkcjonalna półka z boku sprawia, że zyskujesz klasyczne biurko. 
Na blacie ustawisz lustro lub podwiesisz mobilny przybornik - 
dwa dodatki zaprojektowane specjalnie z myślą o tym meblu. 
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Podłoga drewniana Skandinavien
deska lita, Dąb Maloren

System ścienny
Kerradeco Stone Line Stone MoonLampa podłogowa Muse

Figurka House Figurka Lotic Figurka Woman

Lampa komodowa Muse Lustro stojące 4 You

239 zł/m2

159 zł/m2
399 zł

od 49 zł 49 zł 39 zł

199 zł 449 zł

Listwa przypodłogowa Evera EV901

149 zł
Pled Amiu szary

30,90 zł 
Skrzydło drzwiowe Inovo

679 zł

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE
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KOLEKCJA 4 yOu

Szafa 2-drzwiowa 
s92/g42/w206 cm
cena: 1099 zł

Regał boczny wysoki
s42/g22/w206 cm
cena: 529 zł

Witryna wąska 
s40/g42/w206 cm
cena: 999 zł

Bufet 
s99,5/g42/w118,5 cm
cena: 1059 zł

Kredens 
s145/g42/w118,5 cm
cena: 1249 zł

Regał boczny niski 
s42/g22/w118,5 cm
cena: 369 zł

Regał dwustronny 
s168/g40,5/w206 cm
cena: 1059 zł

Regał szeroki 
s92/g40,5/w206 cm
cena: 739 zł

Komoda szeroka 
s187/g42/w69 cm
cena: 999 zł

Komoda niska 
s120/g42/w70 cm
cena: 899 zł

Komoda z szufladami 
s75/g42/w126,5 cm
cena: 999 zł

Szafka RTV 
s187/g42/w35 cm
cena: 699 zł

Nadstawka RTV 
s131,5/g40,5/w54 cm
cena: 369 zł

Biurko 140 
s142/g63,5/w78,5 cm
cena: 999 zł

Szafa narożna
s105/g103,5/w206 cm
cena: 1299 zł

Szafa 1-drzwiowa 
s57,5/g42/w206 cm
cena: 599 zł

Szafa 2-drzwiowa II 
s100/g57/w206 cm
cena: 899 zł

Regał boczny szafy 4-drzwiowej *
s57/g22/w206 cm, cena: 529 zł
s57/g22/w240 cm, cena: 629 zł
s57/g22/w260 cm, cena: 689 zł

*do wyczerpania zapasów

Szafa 4-drzwiowa
s180/g57/w206 cm, cena: 2499 zł
s180/g57/w241 cm, cena: 2649 zł
s180/g57/w261 cm, cena: 2749 zł*

*do wyczerpania zapasów

biały / popiel

dąb / szary / biały / jasny szary / czarny / grafit / granatowy

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

KOLORY SKRZYNEK
Dostępne wybarwienia:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/4you

W kolekcji dostępne są również meble do pokoju młodzieżowego strony 204-209.

Stolik kawowy
s80/g80/w35 cm
cena: 369 zł

Organizer
tekstylny 
Slide 
s30/g54 cm
cena: 89 zł

Organizer
tekstylny 
Pocket 
s30/g47,5 cm
cena: 59 zł

Ława do stołu 
s170/g36/w46 cm
cena: 579 zł

Poduszka na ławę 
s168/g36/w2 cm 
cena: 199 zł

Szuflada stołu 
s51/g36/w8 cm
cena: 129 zł

Stół 100x100**
s100/g100/w76 cm
cena: 999 zł* 
*cena bez szuflad

**stoły w kolorze dębowym dostępne  

do wyczerpania zapasów

Stół 200x100
s200/g100/w76 cm
cena: 1699 zł*
* cena bez szuflad

Stół 140x100 rozkładany
s139-179-219/g100/w76 cm
cena: 1599 zł* 
*cena bez szuflad

Łóżko 1-osobowe (z podłogą)
s128/d208/w106 cm
cena: 1499 zł* 
Łóżko 1-osobowe 
(z podnoszonym stelażem)
s128/d208/w106 cm
cena: 1760 zł*
*cena bez materaca

Łóżko niskie (z podłogą)
s168/d208/w106 cm
cena: 1819 zł*
Łóżko niskie 
(z podnoszonym stelażem)
s168/d208/w106 cm
cena: 2180 zł*
*cena bez materaca

Łóżko z baldachimem i regałem 
(z podłogą)
s168/d238/w206 cm
cena: 2978 zł*
Łóżko z baldachimem i regałem
 (z podnoszonym stelażem)
s168/d238/w206 cm
cena: 3339 zł*
*cena bez materaca

Drabinka boczna 
s30/g2/w171 cm
cena: 299 zł
Drabinka górna 
s167/g25,5/w4,5 cm
cena: 299 zł

Stolik nocny 
s40,5/g42/w55,5 cm
cena: 479 zł

Skrzynka łóżka 
s51/g15/w31,5 cm
cena: 139 zł

Przybornik 
s32/g32/w12,5 cm
cena: 119 zł

Krzesło Bent 
s45/g50/w85 cm
cena: 399 zł

Toaletka 
s142/g42/w72,5 cm
cena: 369 zł

Skrzynka duża 
s31,5/g41/w31,5 cm
cena: 129 zł

Skrzynka mała 
s31,5/g41/w16 cm
cena: 99 zł

Lustro stojące 
s49,5/g10/w159,5 cm
cena: 449 zł

Lustro wiszące 
s69/g12/w50 cm
cena: 249 zł

Półka wzdłużna 
s80,5/g27/w44 cm
cena: 299 zł

Półka poprzeczna 
s65/g25/w54 cm
cena: 299 zł

Klamerka do łączenia 
skrzynek 2 szt.
cena: 14 zł

Łóżeczko 120 
s65/g124,5/w105,5 cm
cena: 899 zł

Poducha tapicerowana
na szczyt łóżka 
s158/g8/w55 cm 
cena: 329 zł

Kanapa
s97,5/d207/w81,5 cm
cena: 1079 zł*
*cena bez materaca

Szuflada kanapy
cena: 219 zł
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KOLEKCJA BALANCE
Jakie wnętrze pragniesz stworzyć? Marzysz o harmonii 
i spokoju czy łączysz twórczy chaos z codziennością, nie 
bojąc się odrobiny szaleństwa? Potrzebujesz miejsca 
do intensywnej pracy, komfortowej strefy wypoczynku, 
a może aranżujesz przestrzeń jadalni? Niezależnie od 
odpowiedzi - kolekcja Balance spełni Twoje oczekiwania.  
Balance to innowacyjny system, który daje Ci wolność 
tworzenia unikalnych projektów meblowych.
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sWOBOdA TWOrzENIA
Projektantki Joanna Leciejewska i Wiktoria Lenart zadbały o to, aby 
wygląd i użyteczność systemu Balance zależały wyłącznie od Twojej 
wyobraźni. Wybierz kolory, zdefiniuj funkcje i dowolnie łącz elementy, 
bez użycia śrub czy wkrętów na wiele różnych sposobów.

Regał Balance 
*cena bez organizerów

2658 zł*

System Balance pozwala budować regały, komody, 
a także szafki RTV i meblościanki. Skrzynki posiadają 
klasyczne drzwi otwierane za pomocą systemu push.
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System Balance to także stoły. Kwadratowy, 
prostokątny i okrągły.  Sam zdecyduj, który 
stół najlepiej dopełni aranżację Twojej 
przestrzeni. 

Stół mały

649 zł

Krzesło Up&Down, zaprojektowane przez Joannę 
Leciejewską, występuje w dwóch wariantach:  
z regulowaną wysokością siedziska oraz bez regulacji. 
Zastosowanie naturalnego drewna sprawia, że krzesło 
stanowi wyjątkową ozdobę wnętrza, w którym się 
znajduje.
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TO PrOsTE!
Budowanie wyjątkowych mebli może być wyjątkowo proste. System Balance to 
zaledwie kilka kluczowych modułów, dających nieograniczone możliwości kreowania 
indywidualnych rozwiązań.  Przekonaj się, jakie to proste.

sKONFIGuruJ sWÓJ rEGAŁ
Poczuj się jak prawdziwy projektant wnętrz. Sprawdź, jakie 
możliwości daje kolekcja Balance. Użyj konfiguratora VOXBOX 
dostępnego na vox.pl i zaaranżuj swoją przestrzeń.

1.  Wybierz skrzynki i podstawę  mebla  
    (długą lub krótką).

2.  Naklej kawałki maty antypoślizgowej  
     na skrzynki.

3.  Ułóż swój mebel, stawiając      
     naprzemiennie skrzynki i półki.

4.  Przymocuj mebel do ściany.
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Wyróżnienie kolekcji Balance prestiżowym znakiem TOP DESIGN AWARD stanowi 
potwierdzenie wybitnej jakości wzorniczej produktu. Oceny zgłoszonych produktów 
dokonuje niezależne jury, złożone z międzynarodowych specjalistów w dziedzinie 
designu. Celem konkursu jest promocja doskonałego wzornictwa na europejskim 
poziomie.

220 zł

uNIWErsALNE KOLOry

Skrzynka duża z drzwiczkami 

Paleta barw kolekcji Balance, łącząca cokoły 
w drewnianym dekorze i półki ze skrzynkami 
w kolorach czerni, bieli i szarości, sprawia, 
że system wpisze się w każde wnętrze. 
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36 zł 99 zł 99 złod 59 zł

694 zł869 zł

150 zł 90 zł

399 zł

Taca Trigo Lampion Fano Tablica SmartŚwiecznik Bero

Krzesło UniKomoda Balance

Skrzynka z drzwiczkami średnia Skrzynka otwarta mała

Lampa Lige

Krzesła Uni dostępne  w trzech 
kolorach (biały, antracyt, buk)

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE
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SKRZYNKI
Dostępne wybarwienia:

KOLEKCJA BALANCE

Regał szeroki
s138/g32/w170 cm
cena: 2418 zł 

Regał szeroki
s138/g32/w170 cm
cena: 2418 zł 

Regał szeroki
s138/g32/w170 cm
cena: 2658 zł 

Biurko
s138/g64/w78 cm
cena: 1290 zł 

Skrzynka z drzwiczkami duża
s64/g32/w32 cm
cena: 220 zł 

Skrzynka otwarta duża
s64/g32/w32 cm
cena: 130 zł 

Skrzynka z drzwiczkami średnia
s32/g32/w32 cm
cena: 150 zł 

Skrzynka otwarta średnia
s32/g32/w32 cm
cena: 100 zł

Skrzynka otwarta mała
s32/g32/w17 cm
cena: 90 zł

biały / jasny szary / grafit / czarny

dębowy

PÓŁKI, COKOŁY, BLATY
Dostępne wybarwienia:

Komoda wąska
s64/g32/w115 cm
cena: 879 zł 

Szafka RTV
s138/g32/w45 cm
cena: 570 zł

Kolekcję Balance możesz łączyć z meblami Custom oraz 4 You.

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/balance

Stół okrągły
s120/w76 cm
cena: 799 zł 

Stół mały
s92/g92/w76 cm
cena: 649 zł 

Stół średni
s138/g92/w76 cm
cena: 699 zł 

Stół duży*
s175/g92/w76 cm
cena: 749 zł 
*dostępny do wyczerpania zapasów

Organizer duży*
s29/g28/w7 cm
cena: 99 zł 
*dostępny do wyczerpania zapasów

Organizer mały*
s29/g28/w4 cm
cena: 89 zł
*dostępny do wyczerpania zapasów 

Przybornik*
s61/g28/w10 cm
cena: 239 zł
*dostępny do wyczerpania zapasów 

Zestaw zabezpieczający regał 2 szt.
s5/g1/w3 cm
cena: 79 zł

Półka długa
s138/g32/w3 cm
cena: 140 zł 

Blat biurka
s138/g64/w3 cm
cena: 180 zł 

Półka krótka
s64/g32/w3 cm
cena: 60 zł 

Cokół dolny wąski
s64,5/g32,5/w9 cm
cena: 140 zł 

Cokół dolny szeroki
s138/g32,5/w9 cm
cena: 180 zł 
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KOLEKCJA CusTOM
Jesteśmy tu wszyscy! Odpoczywamy, wylegujemy 
się, pracujemy, oglądamy film z przyjaciółmi. Nasz 
salon to wspólna przestrzeń, która musi sprostać 
wielu wymaganiom. I kiedy sofa to za mało, z pomocą 
przychodzi Custom. Modułowy komplet wypoczynkowy 
możesz dowolnie zestawiać i dzielić. Potrzebujesz trzech 
osobnych foteli? A może dwóch mniejszych kanap? 
Wystarczy kilka chwil, aby odmienić Twój salon. 
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uKŁAdAJ, JAK ChCEsz
Joanna Leciejewska zaprojektowała Custom tak, abyś mógł swobodnie kształtować 
swoje wnętrze, łącząc i dzieląc poszczególne elementy. Wykorzystując różne kolory 
i tekstury poduch, możesz tworzyć nowe kompozycje. Kolekcja otrzymała tytuł Dobry 
Wzór przyznawany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Nie lubi stać w cieniu. Dwoi się i troi, wręcz wychodzi z siebie i staje na kółkach, 
żeby się wyróżnić. Jego sprytnie podzielony na cztery części blat ukrywa 
przydatne schowki. To idealne miejsce na drobiazgi, które chcesz mieć zawsze 
pod ręką, ale niekoniecznie na widoku. Jedną część blatu możesz podnieść, 
tworząc z niej wygodny wyższy „stolik nad stolikiem”. Praktyczne otwory na 
powierzchni sprawią, że Twój laptop odetchnie z ulgą.

A CO NA TO sTOLIK?
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KOLEKCJA CusTOM

Wypoczynek
s90/g90/w65 cm
cena: 640 zł

Stolik
s90,5/g90,5/w30 cm
cena: 890 zł

Poduszka oparciowa
s92/g16-22/w35 cm
cena: 390 zł

Poduszka siedziskowa
s92/g88/w14 cm
cena: 560 zł

biały / jasny szary / ciemny szary / dąb

beżowy / niebiesko - szary / taupe / croton sky błękit / croton cloud beż / revlon hessian jodełka / benton biscuit krata* 
*kolory: taupe, beż i szary dostępne do wyczerpania zapasów

STOLIK, WYPOCZYNEK
Dostępne wybarwienia:

Kolory poduszek oparciowych 
i siedziskowych:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/custom

System Custom
1 moduł 

System Custom
3 moduły

System Custom
4 moduły

System Custom
4 moduły + 1 stolik

System Custom
4 moduły + 1 stolik

System Custom
4 moduły + 2 stoliki

System Custom
3 moduły + 1 stolik

System Custom
3 moduły + 2 stoliki

System Custom
2 moduły

System Custom
2 moduły + 1 stolik

System Custom
1 moduł + 1 stolik

Stolik otwarty
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KOLEKCJA MIO
Dobieraj, zmieniaj, zadziwiaj - to Twoje pomysły 
i nic ich nie ogranicza. Indywidualne bryły zaskakują 
solo i w zestawach. Chcesz coś schować czy może 
wyeksponować? Te meble pozwolą Ci odkryć wszystko, co 
w domu najważniejsze. Z nimi stworzysz jedyny w swoim 
rodzaju salon, jadalnię lub przedpokój.
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BLIsKIE sPOTKANIA z PErFEKCJĄ
Kreuj niepowtarzalne i stylowe wnętrza. Solidne bukowe drewno projektantki Joanna 
Leciejewska i Wiktoria Lenart połączyły z wypełnieniem drabinek, czyli białymi skrzynkami. 
Stonowane i naturalne barwy sprawią, że z Mio będzie Ci się zawsze miło przebywało. 
Możliwości personalizacji Mio są ogromne. Wybierz długość drabinek, dobierz do nich 
skrzynki, a następnie fronty. Skorzystaj z konfiguratora na vox.pl i stwórz swój wymarzony 
mebel.

599 zł
Stolik kawowy
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Z Mio Ty decydujesz, co chcesz pokazać swoim gościom. Skrzynki 
w regałach i komodach mogą pozostać otwarte, ale możesz też 
dobrać do nich fronty. Szklane z efektem gradientu lub drukowanym 
wzorem, z metalowej ażurowej blachy albo z płyty malowanej na 
kolor jasno lub ciemnoszary. Który wybierasz? 

2385 zł
Regał
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KOLEKCJA MIO

biały / buk barwiony na ciemny brąz

jasny i ciemny szary / szkło / szkło z matowym wzorem / szklany żółty / ażurowy

MEBLE
Dostępne wybarwienia:

FRONTY
Dostępne wybarwienia:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/mio

Regał
s138-170/g48/w218 cm
cena: 2385 zł*

Oświetlenie Mio 
1 komplet
cena: 99 zł

Kanapa 3-osobowa Mio
s225/g77/w72 cm
cena: 2390 zł

Skrzynka RTV mała*
s138/g40/w26 cm
cena: 240 zł
*dostępna do wyczerpania zapasów

Skrzynka duża
s138/g40/w38 cm
cena: 260 zł

Skrzynka mała
s138/g40/w26 cm
cena: 240 zł

Kanapa 2-osobowa Mio
s152/g77/w72 cm
cena: 1790 zł

Fotel Mio
s79/g77/w72 cm
cena: 1190 zł

Regał z szafką RTV
s138-170/g48/w97 cm
cena: 2829 zł*

Komoda
s138-170/g48/w97 cm
cena: 1307 zł*

*cena za komplet bez oświetlenia *cena za komplet *cena za komplet

Stół*
s164/g97,5/w77 cm
cena: 899 zł
*dostępny do wyczerpania zapasów

Krzesło Bent
s45/g50/w85 cm
cena: 399 zł

Stolik kawowy 
s90/g90/w46,5 cm
cena: 529 zł

Stolik kawowy mały*
s67/g67/w35,5 cm
cena: 469 zł
*dostępny do wyczerpania zapasów

Skrzynka duża z prowadnicami
s138/g40/w38 cm
cena: 290 zł

Skrzynka mała z prowadnicami
s138/g40/w26 cm
cena: 270 zł

Drabinka 
z organizerami
s48/w218 cm
cena: 1103 zł

Drabinka na organizery
s48/w219 cm
cena: 449 zł

Drabinka wysoka 
2 sztuki z krzyżakiem 
stabilizującym
s48/g2/w218 cm
cena: 779 zł

Drabinka średnia 2 sztuki 
z krzyżakiem stabilizującym
s48/g2/w96 cm
cena: 449 zł

Krzyżak stabilizujący 
do drabin pojedynczych
s92/g1/w1 cm
cena: 45 zł

Front ciemny szary
s67/g1/w34 cm
cena: 159 zł
s67/g1/w22 cm
cena: 129 zł

Front jasny szary
s67/g1/w34 cm
cena: 159 zł
s67/g1/w22 cm
cena: 129 zł

Front  szklany zółty
s67/g1/w34 cm
cena: 179 zł
s67/g1/w22 cm
cena: 139 zł

Front  szklany ze wzorem
s67/g1/w34 cm
cena: 179 zł
s67/g1/w22 cm
cena: 139 zł

Front  szklany
s67/g1/w34 cm
cena: 159 zł
s67/g1/w22 cm
cena: 129 zł

Drabinka niska 
2 sztuki z krzyżakiem 
stabilizującym
s48/g2/w54 cm
cena: 349 zł

Drabinka pojedyncza 
średnia*
s48/g2/w96 cm
cena: 189 zł

*do wyczerpania zapasów

Drabinka pojedyncza niska*
s48/g2/w54 cm
cena: 179 zł

*do wyczerpania zapasów

Organizer skrzynka duża
s40/g12/w12 cm
cena: 139 zł

Organizer skrzynka trapezowa
s40/g16/w34 cm
cena: 139 zł

Haczyki komplet 5 sztuk
s2/g4/w4 cm
cena: 59 zł

Organizer do mebli 
wypoczynkowych duży
s25 cm
cena: 99 zł

Organizer do mebli 
wypoczynkowych mały
s8 cm
cena: 79 zł

Organizer do mebli 
wypoczynkowych średni
s15 cm
cena: 89 zł

Organizer skrzynka  średnia
s20/g10/w10 cm
cena: 109 zł

Organizer skrzynka mała
s10/g7/w7 cm
cena: 99 zł

143142



KOLEKCJA LOrI
Każdego dnia przybywa nam ważnych rzeczy,  
z którymi trudno się rozstać. Dzięki Lori wszystkie będą 
uporządkowane i schowane lub wyeksponowane 
i zawsze pod ręką. W biurze, salonie czy domowej 
pracowni - Lori pomoże Ci zachować porządek.

145144



Dłuższa ściana? Rozsuwasz regał. Jest jak zrobiony na wymiar! 
Dzięki trzem kolorom Lori łatwo stworzysz nietypowe aranżacje. 
Dąb szary, kaszmir i grafit - te tonacje przenikają się pomiędzy 
poszczególnymi meblami i pomieszczeniami. Regał harmonijka 
ma w sobie wszystkie trzy kolory.

Regał harmonijka

1499 zł
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GdzIE JA TO WszysTKO POMIEszCzę?
Rozsuwany stół na wypadek większej liczby gości to niezwykle pomocne rozwiązanie. 
Tym bardziej, gdy możesz go rozłożyć w pojedynkę. Wnęka pośrodku blatu jest 
idealnym miejscem na sztućce, serwetki czy dekoracje. Zresztą, Ty wiesz najlepiej, 
co musisz tam schować. 

Pakowny kredens zaskoczy Cię wieloma praktycznymi 
rozwiązaniami i pomoże uporządkować jadalnię. 
Pojemniki na drzwiczkach są poręczne, jak te  
w lodówce. Cały mebel nie posiada dolnej półki,  
więc niżej schowasz większe i cięższe przedmioty. 

Stolik kawowy

799 zł
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TWÓrCzy POrzĄdEK
Kiedy w gabinecie rzeczy piętrzą się aż po sam sufit, trudno zachować skupienie. 
Marta Krupińska zaprojektowała w Lori mnóstwo regulowanych półek, szuflady na 
kółkach, a nawet wygodną drabinę, która ułatwi Ci dostęp do nadstawek na regał. 
A to, co potrzebujesz mieć zawsze pod ręką, możesz pochować w drewnianych 
pojemnikach.

Pokój dzienny lub domowe biuro - sekretarzyk Lori 
sprawdzi się i tu i tu. Uchylając drzwiczki, sięgniesz 
po najpilniej potrzebne rzeczy.  W szufladach 
uporządkujesz dokumenty, a w dolnej skrzyni na kółkach 
przechowasz skoroszyty czy większe teczki. 

Lampa podłogowa 
ze stolikiem Grulla

od 249 zł

Regał szeroki z drzwiami

1147 zł
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99 zł
119 zł29 zł279 zł

949 zł229 zł

49 zł 59 zł

399 zł

Podłoga winylowa Viterra Concrete 

Inscription Kosz dekoracyjny OrionDekoracja MoodLustro wiszące okrągłe Scandi

Regał narożny LoriDrabina Lori

Tablica mała Scriba Pojemnik Tener

Lampa stołowa Job

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE

152 153



KOLEKCJA LOrI

Regał narożny
s82/g80/w203 cm
cena: 949 zł

Regał narożny z drzwiami
ażurowymi
s82/g80/w203 cm
cena: 1748 zł

Regał narożny z drzwiami 
pełnymi
s82/g80/w203 cm
cena: 1348 zł

Szafa 2-drzwiowa
s90/g57/w203 cm
cena: 929 zł

Regał szeroki
s90/g35/w203 cm
cena: 649  zł

Regał wąski
s45/g35/w203 cm
cena: 449 zł

Regał szeroki z drzwiami 
pełnymi
s90/g38/w203 cm
cena: 1047 zł

Regał wąski z drzwiami 
pełnymi
s45/g38/w203 cm
cena: 648 zł

Regał szeroki z drzwiami 
ażurowymi
s90/g38/w203 cm
cena: 1448 zł

Regał wąski z drzwiami 
ażurowymi
s45/g38/w203 cm
cena: 898 zł

Regał narożny wąski
s35/g35/w203 cm
cena: 399 zł

Drzwi ażurowe regału 
narożnego
s45/g3/w200 cm
cena: 799 zł

Drzwi pełne regału 
narożnego
s45/g3/w200 cm
cena: 399  zł

grafit / kaszmir / dąb szary

naturalny kolor sklejki

KORPUS / FRONTY
Dostępne wybarwienia:

SKRZYNKI
Dostępne wybarwienia:

Drzwi pełne regału wąskiego
s45/g2/w200 cm
cena: 199 zł

Drzwi ażurowe regału 
wąskiego
s45/g2/w200 cm
cena: 449 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/lori

W kolekcji dostępne są również meble do pokoju młodzieżowego strona 242-246.

Nadstawka regału wąskiego
s45/g35/w40 cm
cena: 139 zł

Szuflada wąska
s41/g33/w30 cm
cena: 139 zł

Drabina Lori
s45/g5/w213 cm
cena: 229 zł

Nadstawka regału narożnego
s82/g80/w40 cm
cena: 219 zł

Regał harmonijka
s63-160/g35/w203 cm
cena: 1499 zł

Szuflada szeroka
s86/g33/w30 cm
cena: 169 zł

Komoda wąska*
s45/g47/w103 cm
cena: 899  zł
*w kolorze kaszmir dostępny do wyczerpania zapasów

Biurko
s135/g60/w78,5 cm
cena: 799 zł

Stół*
s160-200-240/g90/w77 cm
cena: 1490 zł
*dostępny do wyczerpania zapasów

Skrzynka 68x17
s68/g17/w6 cm
cena: 149 zł

Skrzynka 45x17
s45/g17/w6 cm
cena: 129 zł

Stolik kawowy*
s90/g90/w42 cm
cena: 799  zł
*dostępny do wyczerpania zapasów

Kontenerek biurka
s30/g47/w53,5 cm
cena: 249 zł

Nadstawka regału szerokiego
s90/g35/w40 cm
cena: 159 zł

Skrzynka 41x33
s41/g33/w6 cm
cena: 159 zł

Skrzynka 42x42 
s42/g42/w6 cm
cena: 169 zł

Skrzynka trójkątna 32x32
s32/g32/w6 cm
cena: 99 zł

Taboret*
s41/g33/w45 cm
cena: 349 zł
*dostępny do wyczerpania zapasów

Krzesło Nixie
s45/g44/w91 cm
cena: 399 zł

Fotel 
obrotowy 
Compan
s62/g64/w102 cm
cena: 399 zł

Łóżko 90x200
s95/s223,5/w78 cm
cena: 799 zł
Łóżko 120x200
s124/s225/w78 cm
cena: 1099 zł

Stolik nocny
s45/g45/w42 cm
cena: 269  zł

Szafka RTV 160*
s160/g50/w47,5 cm
cena: 699 zł
* dostępna do wyczerpania zapasów

Szafka RTV 120
s120/g50/w47,5 cm
cena: 649 zł

Bufet*
s135/g47/w103 cm
cena: 999 zł

*dostępny do wyczerpania zapasów

L/P 

L/P 

L/P 
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yOuNG VOX 
KOLEKCJE MŁOdzIEŻOWE
W VOX pilnie obserwujemy młodych ludzi i tak 
projektujemy meble, aby były dla nich źródłem 
nieustannych inspiracji. Kolekcje młodzieżowe nie 
oferują gotowych, statycznych rozwiązań. To meble, 
które motywują do poszukiwań i kreatywnych zabaw. 
Dodatkowo rosną razem z dziećmi i pozwalają im 
zmieniać swój wygląd, kolorystykę i zestawienia. 
Skłaniają do aranżowania, eksperymentowania,
majsterkowania i szukania nieoczywistych rozwiązań. 
Dzięki temu dzieci mogą tworzyć własne światy,
pełne skrytek i zakamarków.
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KOLEKCJA sTIGE
Wspinanie się, wdrapywanie, zdobywanie niedostępnych 
terytoriów - w ten sposób maluchy uczą się i poznają 
otoczenie. Starsze dzieci tworzą już własne światy 
i chcą samodzielnie decydować o ich wyglądzie. 
Stige to kolekcja modułowych mebli, która umożliwia 
im budowanie pierwszego w ich życiu, w pełni 
dopasowanego do nich, miejsca. 
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Dla najmłodszych pomostami do fantastycznych przygód są zwyczajne drabinki. To ich 
konstrukcja zainspirowała projektantów kolekcji Stige do stworzenia wyjątkowych mebli 
dla młodzieży. W języku duńskim i norweskim „stige” oznacza „drabinę”, a także „rosnąć” 
i „wzrastać”. Właśnie taką przestrzeń, sprzyjającą rozwojowi i nieustannym twórczym 
poszukiwaniom, zaprojektowali Bartłomiej Pawlak i Łukasz Stawarski. 

Dobry Design to konkurs, w którym oceniane są najciekawsze produkty 
z kategorii wyposażenia i wystroju wnętrz. O tym, kto zostanie 
laureatem, decyduje największe w Polsce, 150-osobowe jury złożone 
z projektantów i architektów wnętrz. Kolekcja Stige otrzymała nagrodę 
główną w konkursie Dobry Design 2019 w kategorii Przestrzeń dziecka.
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W pokoju dwójki dzieci przyda się dobrze zorganizowana strefa 
do pracy. Drabinka biurka pomoże uporządkować tę sytuację. 
Dodatkowego wsparcia udzielą pojemne skrzynki, które można zawiesić 
po bokach biurka, na specjalnie zaprojektowanych, drewnianych 
ramach. Jeśli dzieci zapragną więcej kontaktu, wystarczy, że przewieszą 
akcesoria i organizery w inne, lepsze w danej chwili miejsce.

CO dWIE GŁOWy TO NIE JEdNA Przestrzeń snu powinna być nie mniej komfortowa. 
Kanapa z drabinką i wysuwanym dolnym łóżkiem 
sprawdzi się idealnie, gdy nasze pociechy będą gościć 
w swoim świecie najlepszych przyjaciół.

Biurko 140 Kanapa ze stelażem, jedną drabinką i łóżkiem dolnym 
*cena bez materacy (dolnego i górnego) 

999 zł 2156 zł*
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KOLOrOWE WyMAGANIA
O tym, jak ważny potrafi być kolor, wie każdy rodzic dorastającego nastolatka. Piórnik, 
plecak, koszulka: nawet w wyborze tak drobnych przedmiotów nie ma mowy o przypadku. 
A co dopiero, kiedy pomyślimy o całym pokoju! Meble z kolekcji Stige dają możliwość 
stworzenia różnych wnętrz dopasowanych do kolorystycznych upodobań Twojego dziecka. 
Jeśli zdecydujesz się na uniwersalną bazę w postaci białych szaf i sosnowych uchwytów, 
dodasz pistacjowe skrzynki oraz szafki w delikatnych szarościach, stworzysz subtelny  
i dziewczęcy świat. 

Skrzynka

149 zł
Kontenerek biurka

349 zł

164 165



Paleta kolorystyczna Stige w połączeniu z szeroką gamą akcesoriów pozwoli nadać 
przestrzeni Twojego dziecka indywidualny charakter. Skrzynki z haczykami można 
dowolnie zawieszać na drabinkach, tworząc np. toaletkę z lustrem czy podręczną 
bibliotekę. Dżinsowe organizery będą stanowiły mocniejszy kolorystyczny akcent 
i pomogą uporządkować twórczy chaos.

Organizer wiszący

49 zł
Organizer duży

139 zł
Skrzynka

149 zł
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Ukochany, własnoręcznie ozdobiony mebel, który należy tylko do Twojego dziecka, 
może się stać jego prawdziwym królestwem. Niektóre nastolatki wolą uporządkowane 
biurko, inne wygodną strefę do pracy na ulubionym tapczanie. Meble Stige są 
otwarte na zmiany i gotowe na każdy pomysł - dopasują się nawet do najbardziej 
wymagającego młodego właściciela.

MEBLOWE KOMBINACJE Szeroki wybór modułowych brył w różnych kolorach daje możliwość tworzenia 
monochromatycznych aranżacji  lub bardziej zdecydowanych miksów 
kolorystycznych. Poszczególne moduły połączysz ze sobą gotowymi, metalowymi 
elementami i zabezpieczysz, mocując całą konstrukcję do ściany.
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Panele podłogowe Querra Classic, Dąb Concord

Zegar Zaco Figurka Lotic

Biurko Stige 120

Skrzynka pionowa Stige

49,90 zł/m2

39 zł 49 zł 149 zł

599 zł

149 zł

Listwa przypodłogowa Estilo E201

39,90 zł
Skrzydło drzwiowe Nordia 1

549 zł

699 zł
Krzesło U&D

399 zł 22 zł 22 zł/szt.
Kinkiet Job Kosz Bina biały Kosz Bina szary 

Kontener biurka Stige

od 349 zł

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE

Skrzynka Stige
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KOLEKCJA sTIGE Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/stige

biały / taupe / jasny szary / sosna

niebieski / pistacja / sosna 

KOMODA 
Dostępne wybarwienia:

SKRZYNKI / KONTENERKI
Dostępne wybarwienia:

Szafa narożna 
s104/g104/w206 cm
cena: 1199 zł

Szafa 3-drzwiowa
s141/g62/w206 cm
cena: 1799 zł

Szafa 2-drzwiowa
s94/g60/w206 cm
cena: 899 zł

Szafa 1-drzwiowa
s47/g60/w206 cm
cena: 529 zł

Regał
s94/g35/w142 cm
cena: 499 zł

Komoda wysoka 2-drzwiowa
s94/g49/w95 cm
cena: 529 zł

Komoda niska 2-drzwiowa
s94/g49/w47 cm
cena: 399 zł

Komoda niska z szufladami
s94/g49/w47 cm
cena: 449 zł

Szafka 1-drzwiowa
s47/g49/w94 cm
cena: 349 zł

Komoda z drzwiami 
i mobilnym kontenerkiem
s47/g49/w94 cm
cena: 499 zł

Komoda z szufladą 
i mobilnym kontenerkiem
s94/g49/w47 cm
cena: 549 zł

Kontenerek biurka
s39/g45,5/w58 cm
cena: 349 zł

L/P 

L/P 

L/P 

Biurko 120
s118/g65/w79-93,5 cm
cena: 599 zł

Biurko 140
s137/g69/w190 cm
cena: 999 zł

Półka regałowa
s47/g35/w94 cm
cena: 279 zł

Drabinka do łóżka i kanapy
s69/g97,5/w190 cm
cena: 649 zł

L/P możliwy montaż lewo- lub prawostronny.

L/P 

L/P 

L/P 

Wieszaki Nest 3 szt.
s3/g5/w7 cm
cena: 47 zł

Tablica korkowa
s48/g3 cm
cena: 159 zł

Lustro okrągłe
s48/g3 cm
cena: 249 zł

Tablica Dart
s48/g3 cm
cena: 119 zł

Skrzynka
s31,5/g24/w32,5 cm
cena: 149 zł

Organizer wiszący
s16/g3/w35 cm
cena: 49 zł

Mata oparciowa Stige
s100/g4/w55 cm
cena: 129 zł

Organizer mały
s30/g1,5/w51 cm
cena: 99 zł

Organizer duży
s55/g1,5/w119 cm
cena: 139 zł

Skrzynka pionowa
s31,5/g24/w32,5 cm
cena: 149 zł

Szuflada łóżka / kanapy
s197/g85,5/w19,5 cm
cena: 219 zł

Kanapa
s206/d95,5/w77 cm
cena: 1158 zł*
*cena bez materaca

Łóżko
d206/s95,5/w44 cm
cena: 599 zł*
*cena bez podłogi i materaca

Kanapa z dwiema drabinkami
s206/d95,5/w190 cm
cena: 2276 zł*
*cena bez materaca

Kanapa z jedną drabinką
s206/d95,5/w190 cm
cena: 1677 zł
*cena bez materaca

L/P 
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KOLEKCJA sIMPLE yOuNG
Młodzieżowa odsłona Simple odnajdzie się 
w towarzystwie zeszytów, piłki czy gitary. Intuicyjny 
konfigurator pozwoli Ci stworzyć kompozycję 
kolorystyczną dopasowaną do dziecięcej przestrzeni 
i jednocześnie spójną z estetyką pozostałych 
pomieszczeń.
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PO PrOsTu PAsuJE
Projektantka Marta Krupińska zadbała, aby poszczególne meble Simple były 
dopasowane rozmiarem do młodszych użytkowników. Do pokoju młodzieżowego 
możesz wybrać mniejsze łóżko oraz biurko.
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KOLEKCJA sIMPLE yOuNG

Komoda z szufladami i listwą
s90/g47/w90,5 cm*
cena: od 969 zł

Szafa 4-drzwiowa
s185/g57/w230 cm*
cena: od 2539 zł

Komoda wąska
s62,5/g47/w112,5 cm*
cena: od 839 zł

Biurko 140
s140/g67/w68,5 cm*
cena: od 1199 zł

Biurko 110
s110/g57/w78 cm
cena: od 639 zł

biały / szary / czarny / dębowy

KORPUS / FRONTY
Dostępne wybarwienia:

Stolik nocny z drzwiami
s45/g40/w30,5 cm*
cena: od 259 zł

Stolik z szufladami i listwą funkcyjną
s45/g40/w30,5 cm*
cena: od 579 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/simple

Łóżko 90x200
s95,5/d208/w90 cm
cena: od 579 zł*
*cena bez materaca i podłogi

Kanapa 90x200
s95,5/d206/w68,5 cm
cena: od 1099 zł*
*cena bez materaca

Szafa 2-drzwiowa
s92,5/g57/w185,5 cm*
cena: od 999  zł

Więcej brył z kolekcji można zobaczyć na stronach 54-57.

Szafa 1-drzwiowa
s46,5/g55/w185,5 cm*
cena: od 679 zł

Regał wąski pojedynczy
s39/g38/w185,5 cm*
cena: od 399 zł

Regał wąski podwójny
s75,5/g38/w185,5 cm*
cena: od 609 zł

Półka wisząca kostka
s31,5/g30/w31,5 cm
cena: od 99 zł

Półka regałowa z haczykami
s35/g30/w90 cm
cena: od 229 zł

Półka regałowa
s31,5/g30/w90 cm
cena: od 189 zł

Regał niski
s112/g38/w149 cm*
cena: od 659 zł

* Wysokość mebla podana bez nóżek. Zmiana ochronnych stopek na nóżki powoduje zwiększenie wysokości o 9 cm.

Szafa narożna
s101,5/g103,5/w185,5 cm*
cena: od 1279 zł

L/P 

L/P 
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KOLEKCJA NEsT
Dzieciństwo to czas wyobraźni, która u maluchów jest 
nieograniczona. Aby taka pozostała również w dorosłym 
życiu, warto ją pielęgnować już od najmłodszych lat. 
Kolekcja Nest to bezpieczny mikroświat, pozwalający 
najmłodszym na kreatywną zabawę i naukę, 
a nastolatkom ułatwiający twórcze poszukiwania 
i wyrażanie emocji. Wszystko po to, aby dziecko mogło 
odważnie samo tworzyć swój wymarzony świat.
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MEBLE TAKIE JAK JA
Nasi projektanci wiedzą, że zmiana stanowi naturalny element rozwoju, a mały 
człowiek szczególnie potrzebuje swojego prywatnego miejsca, które należy tylko do 
niego i zmienia się wraz z nim. Nest otoczy ciepłem energicznego szkraba, nadąży 
za falą pierwszych szkolnych obowiązków, a po kilku latach stanie się towarzyszem 
rezolutnego nastolatka.

Biurko łóżka multiBiurko 140

499 zł799 zł
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JEsT POsPrzĄTANE
Utrzymanie porządku w zwariowanym świecie nastolatka nie należy do 
najprostszych zadań. Z jeżdżącymi komodami, wieszakami i szafą z wydzielonymi 
przestrzeniami na poszczególne rzeczy, staje się to znacznie łatwiejsze. Układasz, 
wieszasz, chowasz i po bałaganie ani śladu.

Torba wisząca

69 zł
Zawieszka

59 zł

Torba wisząca mini

47 zł

Przesłona do łóżka multi

79 zł

Organizer mały

84 zł

Nagroda przyznawana corocznie przez magazyn „Dobrze 
Mieszkaj” oraz portal dobrzemieszkaj.pl dla najlepszych 
produktów wyposażenia wnętrz. Skład jury liczy ponad 130 
polskich architektów i projektantów.
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Szuflada komody 
s84/g39,5/w25,5 cm
cena: 129 zł

Szafa 2-drzwiowa
s95/g62/w202 cm
cena: 1099 zł

Półka regałowa
s57/g18/w71 cm
cena: 179 zł

Półka wisząca
s70/g19,5/w22 cm
cena: 129 zł

Szuflada szafy
 s84/g59,5/w25,5 cm
cena: 149 zł

Komoda 2-drzwiowa*
s95/g42/w89 cm
cena: 649 zł
*dostępna do wyczerpania zapasów

Szuflada szafki RTV  
s57/g39,5/w25,5 cm
cena: 119 zł

Komoda wysoka 2-drzwiowa
s95/g42/w147 cm
cena: 849 zł

Skrzynka regału i szafki RTV
s25/g26/w19 cm
cena: 189 zł

Szafka RTV
s125/g42/w52,5 cm
cena: 429 zł

Regał wąski
s83/g28/w202 cm
cena: 499 zł

Komoda z szufladami
s95/g44/w89,5 cm
cena: 799 zł

Przybornik szuflady kanapy/łóżka 
s68/g15/w42 cm
cena: 199 zł

Łóżko 90x200
s95,5/d206/w76 cm
cena: 699 zł*
*cena bez podłogi i materaca

Łóżko dolne 
kanapy/łóżka 90x200
s85/d195/w19 cm
cena: 349 zł

Poducha oparciowa
s90/g30/w20 cm
cena: 149 zł

Kanapa
s95/d206/w76 cm
cena: 999 zł*
*cena bez materaca

Lampa kanapy / łóżka  s102,5/g97/w85 cm
cena: 299 zł

Szuflada kanapy/łóżka
s200/g89/w18,5 cm
cena: 249 zł

Biurko 140
s140/g67/w74 cm 
cena: 799 zł

Lampa biurka 140  s72/g65,5/w50 cm
cena: 299 zł

KOLEKCJA NEsT

grafit / modrzew biały

KORPUS/FRONT
Dostępne wybarwienia:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/nest 

Łóżko multi
dostępne w wersji prawo-  
i lewostronnej
s140,5/d205/w173,5 cm
cena: 1799 zł*
*cena bez podłogi i materaca

Lampa łóżka multi
s102,5/g96,5/w66 cm
cena: 299 zł

Kontenerek z pojemnikiem
do łóżka multi
s52/g92,5/w45 cm
cena: 399 zł

Materac modułowy
s4x90/d52/w11 cm
cena: 699 zł

Kontenerek z drążkiem
do łóżka multi
s52/g92,5/w90 cm
cena: 429 zł

Kontenerek z półkami
do łóżka multi
s52/g92/w90 cm
cena: 499 zł

Biurko do łóżka multi
s52/g94,5/w89,5 cm
cena: 499 zł

Fotel obrotowy Carl
s55/g60/w78-90 cm
cena: 249 zł

Szafa Cargo
do łóżka multi 
s66,5/g95/w202 cm
cena: 1299 zł

Regał
do łóżka multi 
s28/g95/w202 cm
cena: 649 zł

Skrzynka łóżka multi
s28,5/g41,5/w19 cm
cena: 249 zł

Szuflada łóżka multi
s44,5/g41,5/w28,5 cm
cena: 119 zł

Organizery mały
s56/g1,5/w35 cm
cena: 84 zł 

Organizer do łóżka multi
s102/g1,5/w45 cm
cena: 109 zł

Torba wisząca 
s40/g1,5/w62 cm
cena: 69 zł

Tablica suchościeralna 
s56/g3/w29 cm
cena: 99 zł

Wieszak komplet 3 szt.
s3/g5/w7 cm
cena: 47 zł

Przesłona 
do łóżka multi
s52/g0,5/w99 cm
cena: 79 zł

Zawieszka
s24/g1/w62cm
cena: 59 zł

Torba wisząca mini
s22/g1,5/w15 cm
cena: 47 zł

L/P 

L/P 
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KOLEKCJA CONCEPT
Potrzebny pomysł na pokój młodzieżowy? Concept
błyskotliwie pomieści wszystkie nastoletnie sprawy.
A kiedy Twoje dziecko zapragnie zmiany, z łatwością
wymienisz kolorowe fronty i nowy pokój gotowy.
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EsTETyKA ŁĄCzy sIę z WyGOdĄ
Biurko ulubionym meblem nastolatka? Teraz tak! Szuflady bez prowadnic można uwolnić 
i wykorzystać jako pudełka na najważniejsze gadżety. Smukłe nogi z litego drewna sprawią, 
że dziecko solidnie podejdzie do tematu. Nauka w wygodnym otoczeniu idzie błyskawicznie, 
dlatego do łóżka dołączyliśmy specjalnie wyprofilowany zagłówek, gotowy na wielogodzinne 
spotkania z notatkami czy wieczorny seans na laptopie.
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PrOsTA zMIANA MOCNy EFEKT
Mocny akcent zmienia wszystko. Błękit, czerwień, szafran i dekor dębowy - wybierz kolor 
frontu i nadaj wnętrzu dowolny charakter. Charakterystycznym elementem kolekcji są, 
pełniące funkcję uchwytu, silikonowe tulejki w otworach - kolorystycznie zawsze zgrane 
z barwą frontu. Nóżki z naturalnego drewna dębowego nadają lekkość pojemnym, 
geometrycznym bryłom. Wysokość nóżek ułatwia sprzątanie.

Skrzydło drzwiowe Smart 
z mufami

429 zł
Podłoga - naturalna deska lita 
olejowana Skandinavien, Dąb Maloren

239 zł/m2

Pojemnik średni Hola Ramka do zdjęć Levo Lampa komodowa Muse II

Zegar ścienny Chic

49 zł 17 zł 199 zł

84 zł

Listwa przypodłogowa Estilo E701 biała 

43,82 zł

Figurka Dekor Figurka mała Budynki

39 zł 69 zł

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE
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KOLEKCJA CONCEPT

biały / szary / grafit 

KORPUS
Dostępne wybarwienia:

FRONTY
Dostępne wybarwienia:

Szafa 3-drzwiowa
s153/g55/w201,5 cm
cena: 1599 zł

Szafka
s53,5/g45/w71,5 cm
cena: 399 zł

Komoda z szufladami
s53,5/g45/w95,5 cm
cena: 599 zł

Komoda niska
s103,5/g45/w71,5 cm
cena:  668 zł

Biurko
s128/g60/w76 cm
cena: 999 zł

Kontenerek
s43,5/g43,5/w56 cm
cena: 259 zł

Szafka RTV
s103,5/g45/w46,5 cm
cena: 499 zł

Łóżko 120x200
s125/d204,5/w93 cm
cena: od 799 zł*
*cena bez podłogi i materaca

Szafa 2-drzwiowa
s103,5/g55/w201,5 cm
cena: 1299 zł

Fronty
s49,5/g2/w49,5 cm
cena: 69 zł

Półka wisząca
s99,5/g25/w28,5 cm
cena: 199 zł

Stolik nocny
s53,5/g45/w46,5 cm
cena: 369 zł

Komoda
s103,5/g45/w96,5 cm
cena: 869 zł

Regał wąski
s53,5/g45/w201,5 cm
cena: 649 zł

Regał szeroki
s105/g45/w201,5 cm
cena: 968 zł

Łóżko 90x200
s95/d204,5/w93 cm
cena: od 649 zł*
*cena bez podłogi i materaca

Zagłówek wiszący 90
s84/g4-6 /w30 cm
cena: 130 zł
Zagłówek wiszący 120
s114/g4-6/w30 cm 
cena: 150 zł

Kanapa ze stelażem
s95,5/d206/w87 cm
cena: 1178 zł

Szuflada kanapy
cena: 299 zł

Szuflada łóżka
cena: 299 zł

Szuflada łóżka
cena: 249 zł

 szafran / niebieski / czerwony / dąb

Grafika XoXo
cena: 79 zł

Pudełko
Lombo
cena: 29 zł

Lampa stołowa
Collo
cena: 149 zł

Grafika Let’s kiss
cena: 79 zł

Obraz
Pina
cena: 39 zł

Zegar komodowy
Pave
cena: 239 zł

Figurka duża
Budynek
cena: 49 zł

Lampki Happy
Lights
cena: 129 zł

Ramka do zdjęć
Levo
cena: 17 zł

Lampion
Lava
cena: 119 zł

Wieszak na biżuterię
Leaf
cena: 15 zł

Puf Basket
(czerwony)
cena: 89 zł

Figurka
Auto
cena: 79 zł

Figurka
Houses
cena: 99 zł

Ramka do zdjęć
Reno
cena: 35 zł

Kosz 
Geo
cena: 69 zł

Pudełko Scola
(czerwone)
cena: 29 zł

Poduszka
Koko
cena: 19 zł

Lampa komodowa
Muse
cena: 199 zł

Poduszka
Boule
cena: 42 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/concept

195194



Kolekcja Spot to zaproszenie do świata dziecięcych
zabaw. Inspirowana godzinami spędzonymi na 
podwórku, na huśtawkach, budowaniu baz i zabawach 
w chowanego, wprowadza do pokoju energię i dynamikę 
zaklętą w lewitujących, smukłych bryłach i bujanych 
przybornikach.

KOLEKCJA sPOT yOuNG
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BIurKO W CENTruM uWAGI
Dwustronne biurko sprawdzi się zarówno dla rodzeństwa, jak i czwórki przyjaciół, 
którzy akurat mają ochotę pograć w chińczyka. Już nie musisz ustawiać biurka pod 
ścianą lub w kącie. Ty jesteś projektantem swojego pokoju i decydujesz, 
które miejsce będzie najlepsze do zabawy, nauki i pracy.

Czy łóżko może być jednocześnie miejscem do spania, regałem  
i garderobą? Oczywiście! Sprawdź, ile funkcji mieści w sobie łóżko piętrowe 
Spot - schowki na ubrania sezonowe, dwa jeżdżące wieszaki i dwa regały. 
Łóżko zdobyło jedną z najważniejszych, światowych nagród w dziedzinie 
projektowania iF DESIGN AWARD 2015 w kategorii Home Furniture.
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Biurko dwustronne Łóżko 90x200 z szufladą i wózkiem Tipi
*cena bez podłogi i materaca

899 zł 1589 zł*
Fotel Jungle

689 zł

Dla uzupełnienia kolekcji zaprojektowaliśmy też klasyczną 
kanapę i łóżko 90x200 cm z zaskakującym wózkiem Tipi. 
Można na nim zawiesić tkaninę - dla młodszych będzie 
inspiracją do tworzenia pierwszych indiańskich wigwamów, 
a dla nastolatków sposobem na wydzielenie osobistej 
strefy.  W dolnej części kanapy możesz zamontować 
szufladę lub wysuwane dodatkowe miejsce do spania.
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KOLEKCJA sPOT yOuNG

Oświetlenie LED do półek łóżka piętrowego
cena: 199 zł

Stolik łóżka piętrowego 
s99/g30/w19,5 cm
cena: 129 zł

Baldachim łóżka piętrowego 
s161/g95/w62 cm
cena: 299 zł

Łóżko piętrowe
s105/d205/w184 cm
cena: 3299 zł*

Łóżko piętrowe z baldachimem 
s105/d205/w246 cm
cena: 3598 zł*

*cena bez materaca, podłogi i stolika

*kolor do wyczerpania zapasów.

*cena bez materaca i podłogi 

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

akacja

FRONT
Dostępne wybarwienia:

biały / grafit*

Wieszak ruchomy łóżka piętrowego 
s51/g90/w137 cm
cena: 579 zł

Stolik nocny /Stołek z szufladą 
s57,5/g47/w48 cm
cena: 349 zł

Szafa 3-drzwiowa 
s128/g60/w210 cm
cena: 1299 zł

Szafa 
2-drzwiowa 
s88/g60/w210 cm
cena: 949 zł 
Szafa 2-drzwiowa 
z wieszakiem 
zewnętrznym 
s132/g60/w210 cm
cena: 1128 zł

Komoda 4-szufladowa*
s88/g60/w150 cm
cena: 1099 zł
*grafit dostępny do wyczerpania zapasów

Więcej brył z kolekcji można zobaczyć na stronach 96-97.

Regał 
s88/g57/w210 cm
cena: 699 zł

Szafa narożna 
s105/g100/w210 cm
cena: 1099 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/spot

*cena bez materaca i podłogi 

Łóżko z łóżkiem dolnym 
i maskownicą 
s95/d204/w42 cm
cena: 898 zł*

Półka regałowa 
s35/g30/w35 cm
cena: 129 zł

Półka z wieszakami 
s35/g12/w35 cm
cena: 89 zł

Namiot do wózka Tipi 
s100/g213/w167 cm
cena: 899 zł

Wózek Tipi łóżka 
s100/g213/w167 cm
cena: 790 zł

*cena ze stelażem, bez materaca

Kanapa 
s96/d204,5/w65 cm
cena: 899 zł*
Kanapa z szufladą
s96/d205/w65 cm
cena: 1249 zł*

Kanapa z łóżkiem 
dolnym 
s96/d205/w65 cm
cena: 1348 zł*

*cena bez podłogi i materaca

Biurko 
s128/g68/w81,5 cm
cena: 399 zł

Biurko dwustronne 
s148/g75/w150 cm
cena: 899 zł

Toaletka z lustrem 
s88/g60/w150 cm
cena: 799 zł*cena bez materaca i podłogi 

Łóżko z szufladą 
s95/d204/w42 cm
cena: 799 zł*

Stolik z podnoszonym blatem 
s67/g51/w57 cm
cena: 599 zł

Szuflady biurka 
dwustronnego 2 szt.
cena: 179 zł

Łóżko z szufladą i wózkiem Tipi 
s100/d213/w167 cm
cena: 1589 zł*
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KOLEKCJA 4 yOu yOuNG
Pozwól dziecku być architektem swojego świata. Bo 
gdzie najbezpieczniej będzie mogło eksperymentować, 
jeśli nie w domu? Meble z kolekcji 4 You pozwalają na 
pierwsze doświadczenia z przestrzenią i własne decyzje 
dotyczące wystroju wnętrza.
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Tu WszysTKO JEsT PO MOJEMu
Funkcjonalne łóżko 4 You z baldachimem ma wiele możliwości. Możesz zdecydować, 
na jakiej wysokości znajdzie się materac, a baldachim otworzy przed Tobą dużo 
możliwości aranżacji przestrzeni.
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Szafa narożna 
s105/g103,5/w206 cm
cena: 1299 zł

Komoda z szufladami
s75/g42/w126,5 cm
cena: 999 zł

Stolik nocny
s40,5/g42/w55,5 cm
cena: 479 zł

Biurko 140
s142/g63,5/w78,5 cm
cena: 999 zł

Szafka RTV 
s187/g42/w35 cm
cena: 699 zł

Skrzynka duża
s31,5/g41/w31,5 cm
cena: 129 zł

Skrzynka mała
s31,5/g41/w16 cm
cena: 99 zł

Półka wzdłużna
s80,5/g27/w44 cm
cena: 299 zł

Półka poprzeczna
s65/g25/w54 cm
cena: 299 zł

Szafa 2-drzwiowa II
s100/g57/w206 cm
cena: 899 zł

Szafa 1-drzwiowa II
s57,5/g42/w206 cm
cena: 599 zł

Regał boczny wysoki 
szafy 1-drzwiowej
s42/g22/w206 cm
cena: 529 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/4you

KOLEKCJA 4 yOu yOuNG

biały / popiel

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

KOLORY SKRZYNEK
Dostępne wybarwienia:

Więcej brył z kolekcji można zobaczyć na stronach 114-115. 

Nadstawka RTV 
s131,5/g40,5/w54 cm
cena: 369 zł

Regał szeroki
s92/g40,5/w206 cm
cena: 739 zł

Klamerka do łączenia półek 
2 szt.
cena: 14 zł

Skrzynka łóżka
s51/g15/w31,5 cm
cena: 99 zł

Łóżko 1-osobowe z podłogą (120x200 cm)
s128/d208/w106 cm
cena: 1499 zł*
*cena bez materaca

Łóżko 90x200 z baldachimem
s97,5/d208/w207,5 cm
cena: 1090 zł*
*cena bez materaca i podłogi

Kanapa
s97,5/d207/w81,5 cm
cena: 1079 zł*
*cena bez materaca i podłogi

Szuflada
cena: 219 zł

Łóżko 1-os. (90x200) bez baldachimu
s95,5/d204/w75 cm
cena: 649 zł*
*cena bez materaca i podłogi

Łóżko 1-osobowe 
z podnoszonym stelażem
cena: 1760 zł*
*cena bez materaca

Szuflada łóżka
198/g65/w29 cm
cena: 329 zł

dąb / szary / biały / jasny szary / czarny / grafit / granatowy
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KOLEKCJA yOuNG usErs
Czy jest sposób na przekraczanie granic między 
światami? Tak - a już na pewno między światem 
dorosłych, młodzieży i dzieci. Te, wydawałoby się, 
sprzeczne żywioły znalazły wreszcie płaszczyznę 
porozumienia. A przy okazji jeszcze mnóstwo schowków 
i zakamarków. Meble Young Users rosną wraz ze swoim 
użytkownikiem. Kimkolwiek jesteś i w jakimkolwiek jesteś 
wieku, YU dopasowuje się do Ciebie i Twoich potrzeb. 
To nie bez przyczyny najbardziej osobiste meble świata. 
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OdPOrNE NA WszysTKO, 
z WyJĄTKIEM KrEATyWNOŚCI
Proste w formie meble Young Users wykonane są z nowoczesnej płyty laminowanej, 
odpornej na uszkodzenia i łatwej w utrzymaniu w czystości. Nakładki z blachy na 
fronty mebli wymienisz w mgnieniu oka. Twoje dziecko równie szybko nałoży na nie 
magnesy, plakaty, gry i szkolne ściągi. Suchościeralnymi pisakami podpisze swoje 
szafki i własne wnętrze gotowe.

Nakładka metalowa Boom Nakładka metalowa Honk Nakładka metalowa Big Graph

79 zł 79 zł 79 zł
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Kolekcja Young Users zaprojektowana przez Martę Krupińską pozwala tworzyć 
dowolne aranżacje pokoi dla dzieci, nastolatków i starszej młodzieży.

zNIOsĄ WszysTKIE 
TWOJE POMysŁy!

Projekt półki stworzony przez studentów poznańskiej 
School of Form, w ramach specjalizacji Industrial 
Design.
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Efektowne i funkcjonalne wnętrze może powstać w kilku prostych krokach. 
Do nakładek w kolorze dębowym i szarym dobierz inne akcesoria w neutralnych 
barwach. Magnetyczne kostki, litery i cyfry z naturalnego drewna, w zestawieniu 
z roślinami, pozwolą Ci z łatwością stworzyć domowy ekosystem.

zJAWIsKO NATurALNE
Dla wszystkich, którzy już mieszkają w pokoju Young Users i dla 
tych, którzy dopiero myślą o przestrzeni otwartej na kreatywność, 
stworzyliśmy nowy świat. Projektantka Marta Krupińska, czerpiąc 
inspiracje z natury, dodała nowe elementy, które całkowicie 
zmieniają charakter znanej kolekcji. 
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Swoboda oferowana w kolekcji Young Users pozwala 
tworzyć dowolne aranżacje pokoi dla dzieci, nastolatków 
i całkiem dorosłej młodzieży.

NAJBArdzIEJ OsOBIsTE 
MEBLE NA ŚWIECIE

Materac pełzający

1090 zł
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Nie musisz ich nieustannie wymieniać, tylko dlatego, że zmieniły się potrzeby 
Twojego dziecka. Teraz możesz łatwo i szybko dostosować meble do aktualnych 
zainteresowań malucha. Dodatki i nakładki na fronty pozwalają szybko zmieniać 
wygląd całego pokoju.

Biurko innowacyjne Transformers

1090 zł

1. Głębokie, podwójne szuflady.
2. Pojemny kontener.
3. Wysuwany, odporny blat. 
Dostępny w trzech wersjach.

CO KryJE 
W sOBIE BIurKO

MEBLE dO zAdAń sPECJALNyCh Wyróżnienie prestiżowym znakiem TOP DESIGN AWARD stanowi potwierdzenie 
wybitnej jakości wzorniczej produktu. Oceny zgłoszonych produktów dokonuje 
niezależne jury, złożone z międzynarodowych specjalistów w dziedzinie designu.  
Celem konkursu jest promocja doskonałego wzornictwa 
na europejskim poziomie.
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Do odważnych świat należy! Łącząc czarne fronty z dębowymi, uzyskasz zdecydowany efekt, 
który świetnie sprawdzi się w przestrzeni do kreatywnych zadań. Uporządkowane wnętrze to 
uporządkowane myśli. Geometryczne wypełniacze do półek nie tylko pomogą zorganizować 
przestrzeń, nadadzą również charakter całemu wnętrzu.

zAsAdA KONTrAsTu
Jeśli świat Young Users jest Ci znany, ale chciałbyś 
wprowadzić do niego nieco świeżości, możesz 
swobodnie połączyć nowe elementy z linii Eco z tymi, 
które już posiadasz. 

NATurALNA zMIANA

Wypełniacz Kratka

99 zł
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49 zł
69 zł

39 zł
Organizer filcowy kwadratowy

Kalendarz z metalową płyta 
na magnesyPojemnik mały

Akcesoria do drzwi Smart:

Panele podłogowe z kolekcji Querra Classic, 
Dąb Macchiato

Fotel obrotowy JungleLampa stołowa Collo Lampa podłogowa Collo

49,90 zł/m2

689 zł149 zł

Nakładka metalowa Waves

74 zł
Nakładka metalowa Sensi

74 zł

199 zł

Listwa przypodłogowa Espumo ESP101

139 zł
Nakładka drewnopodobna

23,90 złSkrzydło drzwiowe Smart z mufami, 
Dąb Syberyjski

519 zł

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE
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KOLEKCJA yOuNG usErs

Szafa narożna
s104,5/g106/w159 cm
cena: 999 zł

Biurko L 140
s140/g65/w75 cm
cena: 729 zł

Kontenerek biurka
L 140
s35,5/g65/w35 cm
cena: 179 zł

Szafka kostka z szufladami
s53,5/g53/w53 cm
cena: 319 zł

Szafka 2-drzwiowa
s106/g53/w53 cm
cena: 369 zł

Szafka kostka
s53,5/g43/w53 cm
cena: 209 zł

Biurko 120
s120/g60/w75 cm
cena: 499 zł

Biurko narożne
s135/g130/w75 cm
cena: 899 zł

Biurko innowacyjne 
Transformers*
s138-178/g65/w79 cm
cena: 1099 zł

Wypełniacz Kratka
s48/g29,5/w48 cm
cena: 99 zł

Wypełniacz Plus
s48/g29,5/w48 cm
cena: 99 zł

Wypełniacz X
s48/g29,5/w48 cm
cena: 99 zł

Wieszak Ściek
s37/g6/w49 cm
cena: 79 zł

Wieszak Monkey 3 szt.
s9/g2/w23 cm
cena: 49 zł

Regał zamknięty
s106/g43/w159 cm
cena: 850 zł

Regał otwarty
s53/g31,5/w159 cm
cena: 339 zł*

Szafa 1-drzwiowa
s53/g43/w159 cm
cena: 419 zł

Wieszak krótki Haczyk
s3/g3/w16,5 cm
cena: 19 zł

Szafa 2-drzwiowa
s106/g53/w159 cm
cena: 799 zł

*dwie wersje kolorystyczne do wyboru

alpejska biel / czerń

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

*cena bez wypełniacza kratki

Nadstawka 
szafy narożnej
s104,5/g106/w53,5 cm
cena: 449 zł

Półka I
s53/g31,5/w159 cm
cena: 319 zł

Półka L
s106,5/g31,5/w106 cm
cena: 319 zł

Półka skośna
s53/g30/w53,5 cm
cena: 219 zł

Wieszak długi Haczyk
s3/g3/w34 cm
cena: 24 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/youngusers

Podest 53x53
s54/g53/w35 cm
cena: 240 zł
Szuflada podestu 53x53
s44/g51/w30 cm
cena: 140 zł

Szafka RTV
s106/g41,4/w53 cm
cena: 299 zł

Szafka RTV z podestem 
i szufladą
s107/g53/w106,5 cm
cena: 788 zł

Łóżko z pojemnikiem 120x200
s125,6/d204,5/w69,6 cm
cena: 748 zł*
*cena bez stelaża

Półka kostka
s53/g31,5/w53 cm
cena: 219 zł

Półka kostka dwukolorowa
s53/g31,5/w53 cm
cena: 219 zł

Komoda szeroka
s106,5/g43/w106 cm
cena: 679 zł

Materac pełzający z wałkiem II
s90/d200/w19 cm
cena: 1090 zł

Materac piankowy YU
s90/d200/w10 cm
cena: 299 zł

Stolik
s97/g93/w30,5 cm
cena: 549 zł
Dwustronne czarno-białe szuflady

Podest
s107/g95/w35 cm
cena: 390 zł
Szuflada podestu
s97/g93/w30 cm
cena: 390 zł

Szczyt tapicerowany
podestu kanapy*
s95/g6,5/w70 cm
cena: 319 zł
*do wyczerpania zapasów

Podest narożny
s104,5/g106,5/w35 cm
cena: 450 zł
Szuflada podestu narożnego
s104,5/g106,5/w35 cm
cena: 240 zł

Kanapa z podnoszonym 
stelażem
s95,5/d207/w70 cm
cena: 959 zł*
Kanapa z podnoszonym 
stelażem i szufladą
s95,5/d207/w70 cm
cena: 1229 zł*
Kanapa z podnoszonym ste-
lażem i łóżkiem dolnym
s95,5/d207/w70 cm
cena: 1398 zł*

Łóżko 
s95,5/g205,5/w70 cm
cena: 479 zł*
Szuflada łóżka 
s93/g200/w23 cm
cena: 270 zł*

Łóżko dolne z maskownicą
s87/g200/w20 cm
cena: 439 zł*

Komoda
s53,5/g43/w106 cm
cena: 449 zł

Półka prosta
s106/g20/w4 cm
cena: 139 zł *cena bez materaca*cena bez materaca i podłogi

*możliwość kupienia z białym lub 

czarnym frontem

Podest kanapy*
s95/g212,5/w35 cm
cena: 890 zł
Maskownica kanapy
s203/g2/w27 cm
cena: 149 zł 
Szuflada 
podestu kanapy
s93/g200/w23,5 cm
cena: 289 zł

Podest
s107/g53/w35 cm
cena: 319 zł 
Szuflada podestu
s97/g51/w30 cm
cena: 170 zł

L/P
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PrzyKŁAdOWE NAKŁAdKI NA MEBLE yOuNG usErs

Nakładka metalowa Dart
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Basket-Ball
s53/w52,5 cm
cena: 89 zł

Nakładki metalowe kolorowe 
s53/w52,5 cm
cena: 59 zł

Nakładki metalowe na front biurka
s35/w34,5 cm
cena: 54 zł

Nakładka metalowa Polska inaczej
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Comic Poof
s53/w52,5 cm
cena: 79 zł

Nakładka metalowa Boom
s53/w52,5 cm
cena: 79 zł

Nakładka metalowa Honk
s53/w52,5 cm
cena: 79 zł

Nakładka metalowa Warcaby
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Memo Week
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Memo Day
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Tabliczka Mnożenia
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Waves
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Xoxo
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Lines
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Figury Niemożliwe
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Zonk
s53/w52,5 cm
cena: 79 zł

Nakładka metalowa Zakaz Wstępu
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Geometry
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Memo Boy
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Słoniki
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Big Graph
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Big Graph
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Big Graph
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Big Graph
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Bee
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Banana
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Xoxo
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Bozo
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Alfabet
s53/w52,5 cm
cena: 69 zł

Nakładka metalowa Boo
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Para
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa Chmury
s53/w52,5 cm
cena: 79 zł

Nakładka metalowa Dots
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa White Stars
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Nakładka metalowa White Dots
s53/w52,5 cm
cena: 74 zł

Wypełniacz Plus
s48/g29,5/w48 cm
cena: 99 zł

Wypełniacz „U”
s48/g29/w24,5 cm
cena: 79 zł

Nakładka Eco
s53/w52,5 cm i s35/w34,5
cena: 139 zł i 119 zł

Wypełniacz Kratka
s48/g29,5/w48 cm
cena: 99 zł
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KOLEKCJA EVOLVE
Indywidualność, kreatywność oraz innowacja to esencja 
Evolve. Kolekcja, która rozbudzi w Twoim dziecku pasję 
tworzenia. To coś więcej niż tylko meble.
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MEBLE INNE NIŻ WszysTKIE
Pomysłowa szafka dopasowana do kanapy pozwala 
zaoszczędzić przestrzeń, a gumy doczepione do frontów 
umożliwiają dekorowanie szafek zdjęciami i dodatkami.

Zobacz, jak zmienia się kanapa Evolve. Szafa, biurko  
i regał współgrają z kanapą, ale mogą też funkcjonować 
oddzielnie. Uchylny materac skrywa praktyczny pojemnik na 
pościel. W dolnej szufladzie kanapy z łatwością zamontujesz 
dodatkowe łóżko. Biurko na kółkach możesz zawsze 
odsunąć i ustawić w innej części pokoju. Szafka dostawiana 
do szczytu łóżka zawiera w sobie wysuwane cargo  
z pojemnymi półkami.

Kanapa z biurkiem przesuwnym, regałem i szafką

2766 zł
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Nadstawka szafy 
z szufladą 
s91/g53/w46,5 cm
cena: 449 zł 

Szafa z szufladą 
s91/g53/w190 cm
cena: 1149 zł

Szafa narożna 
s91/g91/w190 cm
cena: 1349 zł

Nadstawka szafy narożnej 
s91/g91/w46,5 cm
cena: 569 zł

KOLEKCJA EVOLVE

Szuflada kanapy
s197/g67/w18,5 cm
cena: 239 zł

biały / czarny / szarypłyta laminowana 
dąb cynamonowy

KORPUS
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia:

Biurko przesuwne 
s140/g60/w78 cm
cena: 799 zł

Półka wisząca 
s91/g30/w33 cm
cena: 239 zł* cena nie zawiera tablicy magnetycznej

Biurko 140 (L/P) 
s136/g66/w78,5 - 115 cm
cena: 1090 zł*

Biurko 120 (L/P) 
s120/g60/w74,5 cm
cena: 699 zł

Regał wąski 
s47/g45/w190 cm
cena: 599 zł

Nadstawka regału
s47/g45/w46,5 cm
cena: 279 zł

Nadstawka
s91/g45/w46 cm
cena: 419 zł

Regał 
s91/g45/w190 cm
cena: 849 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/evolve

Kanapa
s95,5/d207/w81,5 cm
cena: 1099 zł*

Szafka do kanapy 
s30/g95/w81 cm
cena: 499 zł 

Komoda wysoka 
s91/g45/w149,5 cm
cena: 999 zł 

Szafka RTV 
s120/g45/w50 cm
cena: 629 zł

Komoda  niska 
s91/g45/w97,5 cm
cena: 899 zł

Regał kanapy 
s95,5/g27,5/w69 cm
cena: 369 zł

*cena bez poduchy oparciowej i materaca
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KOLEKCJA sMArT
Meble Smart to nigdy niekończąca się opowieść, 
która otwiera drzwi do świata kreatywności. Jeśli 
myślisz o pokoju gotowym na zmiany i dopasowanym 
do różnych potrzeb, w meblach Smart odkryjesz źródło 
ciągłej inspiracji. Przygoda rozpoczyna się w momencie 
montażu mebli – już wtedy możesz zdecydować, 
jakiego koloru będą poszczególne bryły. Szare, białe, 
dwukolorowe? Jakiej mają być wysokości? Zdecyduj 
sam i rozpocznij swoją własną przygodę projektanta.
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Poznaj meble, które zmieniają się wraz z ich właścicielem. Kolekcja skierowana jest zarówno 
do dzieci rozpoczynających edukację szkolną, jak i młodzieży. Jak podkreśla projektantka 
Marta Krupińska, wartością wyróżniającą te meble jest możliwość ich zmiany – nie tylko 
poprzez modyfikację wyglądu, ale również przez idealne dopasowanie ich do wieku, wzrostu 
i oczekiwań dzieci.

MEBLE, KTÓrE NIE OGrANICzAJĄ
TWOJEJ WyOBrAŹNI

Biurko z kontenerkami i regałem

1889 zł

Twoje dziecko będzie spędzać bardzo dużo czasu przy biurku, 
więc niezwykle istotne jest to, jak mebel dopasuje się do jego 
potrzeb. Poprzeczka montowana na dowolnej wysokości może 
być wykorzystana do zawieszania różnych przyborników 
i pomocy szkolnych. Podwójny blat to dodatkowe miejsce na 
chowanie laptopa czy podręczników. 

238 239



Komoda 2-drzwiowa 
s70/g37,5/w104,5 cm
cena: 599 zł

Szafka RTV 100* 
s100/g36/w53,5 cm
cena: 339 zł
*dostępna do wyczerpania zapasów

Półka wisząca 
s70/g23/w38,5 cm
cena: 279 zł

Stolik kawowy 
s78/g68/w54,5 cm
cena: 449 zł

Szafka 1-drzwiowa 
s36,5/g37,5/w53,5 cm
cena: 399 zł

Regał na szafkę
RTV 100*
s108/g36/w154  cm
cena: 479 zł

Biurko z kontenerkami 
s151/g68/w85,5 cm
cena: 1190 zł

Regał otwarty**
s70/g36/w213,5 cm
cena: 649 zł*

Biurko L 140*
s142,5/g68/w87 cm
cena: 399 zł
*dostępne do wyczerpania zapasów

Regał na szafkę
RTV 70 i komodę 
s78/g36/w154 cm
cena: 449 zł

*dodatkowe 2 półki  99 zł/2 szt.

Szafa narożna
s90,5/g92/w213,5 cm
cena: 1499 zł*

Regał dwustronny 
s40,5/g32,5/w154 cm
cena: 649 zł

Tablica biurka 
z kontenerkami 
s154/g5,5/w51,5 cm
cena: 199 zł

Regał z drzwiami
s70/g37,5/w213,5 cm
cena: 749 zł*

Regał biurka 
z kontenerkami 
s154/g36/w198,5 cm
cena: 699 zł

Szafka RTV 70 
s70/g37,5/w53,5 cm
cena: 449 zł

*dodatkowe 2 półki 69 zł *dodatkowe półki 69 zł  za 2 szt.

*dodatkowe 2 półki 69 zł

*dostępny do wyczerpania zapasów

Dostawka 1-drzwiowa 
s35,5/g37,5/w213,5 cm
cena: 599 zł

Szafa 2-drzwiowa 
s70/g57/w213,5 cm
cena: 999 zł*

KOLEKCJA sMArT

płyta laminowana
biały / szary

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/smart

*do wyczerpania zapasów

Stojak do lampy**
s64/g11,5/w154 cm
cena: 199 zł*

* cena bez lampy

** dostępny do wyczerpania zapasów

Zestaw
do dekoracji mebli 
cena: 119 zł

Przybornik do biurka*
s38,5/g32/w83,5 cm
cena: 249 zł
*dostępny do wyczerpania zapasów

Kanapa
s94,5/d214,5/w83,5 cm
cena: 1369 zł*

Szuflada łóżka*
s197/g83,5/w16 cm
cena: 499 zł

Nakładki funkcyjne
s26/w45 cm
cena: 59 zł*

Nakładki ozdobne
s26/w96 cm
cena: 69 zł*

Kolorowe nakładki metalowe
s96/w26 cm
cena: 69 zł*

Wieszak 
s83,5/g38,5/w154 cm
cena: 249 zł

Łóżko 90x200
s94,5/d214,5/w83,5 cm
cena: 749 zł*

*cena z kompletem okuć *cena z kompletem okuć *cena z kompletem okuć

*cena bez materaca i podłogi

*pasuje do wszystkich  łóżek z kolekcji *cena ze stelażem, bez materaca
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KOLEKCJA LOrI yOuNG
Lori pomoże zapanować nad porządkiem w pokoju 
dziecka. Uniwersalne bryły pozwolą zaaranżować 
przestrzeń zarówno dla dziewczynki, jak i chłopca. 
Neutralne szarości i brązy będą stanowiły doskonałe tło 
dla kolorowych dodatków, które samodzielnie wybierze 
Twoje dziecko.
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TWÓrCzy POrzĄdEK
Urządzając pokój nastolatka, warto zadbać o funkcjonalność tej przestrzeni. 
Biurko z szufladami, miejsce na książki, zeszyty, elektroniczne gadżety – o wszystkich 
elementach pomyślała Marta Krupińska, projektując młodzieżową odsłonę kolekcji Lori.
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KOLEKCJA LOrI yOuNG

grafit / kaszmir 

naturalny kolor sklejki

KORPUS / FRONTY
Dostępne wybarwienia:

SKRZYNKI
Dostępne wybarwienia:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/lori

Biurko
s135/g60/w78,5 cm
cena: 799 zł

Taboret*
s41/g33/w45 cm
cena: 349 zł
*dostępny do wyczerpania zapasów

Kontenerek biurka
s30/g47/w53,5 cm
cena: 249 zł

L/P

Regał wąski
s45/g35/w203 cm
cena: 449 zł

Regał narożny wąski
s35/g35/w203 cm
cena: 399 zł

Skrzynka 41x33
s41/g33/w6 cm
cena: 159 zł

Skrzynka 42x42
s42/g42/w6 cm
cena: 169 zł

Skrzynka trójkątna 32x32
s32/g32/w6 cm
cena: 139 zł

Regał narożny
s82/g80/w203 cm
cena: 949 zł

Regał szeroki
s90/g35/w203 cm
cena: 699 zł

Komoda wąska*
s45/g47/w103 cm
cena: 899 zł
*dostępne do wyczerpania zapasów

Łóżko 90x200
s95/d223,5/w78 cm
cena: 799 zł*
Łóżko 120x200
s124,5/d224,5/w78 cm
cena: 1099 zł*
*cena bez materaca i podłogi

Szafka RTV 120
s120/g50/w47,5 cm
cena: 649 zł

Szafka RTV 160*
s160/g50/w47,5 cm
cena: 699 zł
*vdostępna do wyczerpania zapasów

Szafa 2-dwrzwiowa
s90/g57/w203 cm
cena: od 929 zł

W kolekcji dostępne są również inne bryły str. 154-155.

Stolik nocny
s45/g45/w42 cm
cena: 269 zł

Zestaw kulek Happy Lights Figurka Man z drewna

129 zł 129 zł 39 zł

Skrzydło drzwiowe Modus 10 BP w kolorze 
białym z antracytowym wykończeniem Podłoga winylowa Viterra, Creme Oak Listwa przypodłogowa Evera EV401

379 zł

Puf Mode

99 zł/m2 33,90 zł

z VOX urzĄdzIsz 
CAŁE WNęTrzE
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BABy VOX 
KOLEKCJE dLA dzIECI
Wierzymy, że przestrzeń oddziałuje na nas 
w bezpośredni sposób: piękne i kreatywne otoczenie 
rozwija i uwrażliwia. Dlatego chcemy stworzyć dzieciom 
najlepsze środowisko, w którym będą mogły swobodnie 
wzrastać i stawać się wolnymi, wartościowymi ludźmi. 
Nasze meble i dodatki zostały zaprojektowane tak, aby 
bezpiecznie i komfortowo przywitać małego człowieka 
w Waszym domu.
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449 zł 129 zł179 zł

Pokój Tuli to miejsce do samodzielnego odkrywania świata przez dziecko, 
z przedmiotami dostosowanymi do małych rączek i ciągle rozwijającej się motoryki. 
Stoliki i taborety Tuli mogą wędrować z Wami po całym domu i ułatwiać wspólną 
zabawę. Kolekcja Tuli, zaprojektowana przez Joannę Leciejewską, zdobyła tytuł 
Must have 2018. To niezwykle cenne wyróżnienie, ponieważ projekty biorące 
udział w plebiscycie są oceniane przez niezależną Radę Ekspertów, którą tworzą 
przedstawiciele najważniejszych polskich ośrodków wzornictwa oraz mediów.

Regał na zabawki TaboretStolik

BAWIMy sIę I uCzyMy
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KOLEKCJA sIMPLE
Na wczesnym etapie rozwoju bliskość jest podstawową potrzebą dziecka. Uniwersalne 
łóżeczko Simple możesz dostawić do dowolnego łóżka dla dorosłych i mieć swój skarb  
na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo kolekcja Simple rośnie razem z dzieckiem, towarzysząc 
mu na wszystkich etapach rozwoju. Wypróbuj różne kolory frontów, wybierz nóżki oraz 
uchwyty i stwórz wymarzony dziecięcy pokój.

Każdy rodzic wie, że czas pędzi jak szalony 
- zanim się obejrzysz, niemowlęce łóżeczko 
przebudujesz w wygodny tapczanik dla 
kilkulatka.
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BEzPIECzNA PrzEsTrzEń, 
KTÓrA WsPIErA rOzWÓJ

PrzyTuLNIE I PIęKNIE

Wybierając VOX zyskujecie pewność, że meble będą dostosowane do Waszych potrzeb. 
A wszystko dlatego, że najpierw wnikliwie badamy te potrzeby, aby następnie w procesie 
projektowym stworzyć bezpieczne i piękne meble, które dodatkowo rosną razem 
z dzieckiem.

Kolekcja Lounge

Kolekcja Mitra

Kolekcja Vintage

Kolekcja Altitude

Proste, szlachetne formy, doskonałej jakości materiały 
i ciekawa kolorystyka sprawiają, że meble z kolekcji 
Lounge, Vintage, Altitude i Mitra można wstawić 
nie tylko do pokoju dziecka, ale też do sypialni rodziców, 
a nawet do salonu.
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KOLEKCJE dLA dzIECI

Komoda z przewijakiem 
s100/g58,5/w90 cm
cena: 999 zł

Komoda z przewijakiem
s90/g53/w84,5 cm
cena: 890 zł

Komoda z przewijakiem
s90/g45/w90,5 cm
cena: od 1148 zł

Szafa 2-drzwiowa
s92,5/g55/w185,5 cm
cena: od 999 zł

Łóżeczko 70x140 
s144,5/g75/w80,5 cm
cena: od 1200 zł

Przewijak na komodę
s90/g77,5/w30 cm
cena: 199 zł

Łóżeczko 60x120
s124,5/g65/w102,5 cm
cena: 999 zł

Łóżeczko 70x140
s144,5/g75/w102,5 cm
cena: 1299 zł

Łóżeczko 60x120
s125/g65/w98,5 cm
cena: 849 zł

Łóżeczko 70x140
s145/g75/w98,5 cm
cena: 999 zł

Tapczanik 70x140
s144,5/g75/w69 cm 

Tapczanik 70x140 
s145/g75/w54 cm

Tapczanik 70x140  
s144,5/g75/w46 cm

Komoda wysoka
s50,5/g40,5/128 cm
cena: 999 zł

Szafa 2-drzwiowa
s90/g53/w184 cm
cena: 1390 zł

Do wyboru kolory frontów:Do wyboru kolory frontów / korpusów:

VintageSimple

Altitude

Mitra

Lounge

Young Users

Concept

Spot

Do wyboru kolory mebli:

Do wyboru kolory mebli: Do wyboru kolory korpusów Do wyboru kolory frontów

Do wyboru kolory mebli:

dąb / niebieski / zielony / różowy / żółty / białyszary / dębowy / biały

grafitowy / biały

grafitowy / biały biały / szary / grafit  szafran / niebieski / czerwony / dąb

szary / biały

Komoda z przewijakiem
s100/g58/w86,5 cm
cena: 990 zł

Łóżeczko 60x120
s124,5/g65/w99 cm
cena: 990 zł

Łóżeczko 70x140
s144,5/g75/w99 cm
cena: 1190 zł

Tapczanik 70x140 
s144,5/g75/w99 cm

Szafa 2-drzwiowa
s100/g58/w207,5 cm
cena: 1190 zł

Komoda z przewijakiem
s100/g55/w86,5 cm
cena: 699 zł

Łóżeczko 60x120
s124,5/g65/w97 cm
cena: 899 zł

Łóżeczko 70x140
s144,5/g75/w97 cm
cena: 999 zł

Tapczanik 70x140 
s144,5/g75/w97 cm

Szafa 2-drzwiowa
s100/g55/w186,5 cm
cena: 799 zł

Komoda  z przewijakiem
s103,5/g55/w96,5 cm
cena: 928 zł

Szafa 2-drzwiowa 
s103,5/g55/w201,5 cm
cena: 1299 zł

Łóżeczko 60x120 
s65/d124,5/w97 cm
cena: 799 zł Sofka 60x120 Tapczanik 70x140 

Łóżeczko 70x140 
s75/d144,5/w97 cm
cena: od 899 zł

Komoda z przewijakiem
s106,5/g53,5/w61 cm
cena: 599 zł

Łóżeczko 140x70
s75/g145/w99,5 cm
cena: 899 zł

Łóżeczko 120x60
s65/g125/w86,5 cm
cena: 649 zł Sofka 120x60 Tapczanik 140x70

Łóżeczko 140x70
s75/g152/w97,5 cm
cena:  999 zł

Łóżeczko 120x60
s65/g132/w97,5 cm
cena:  899 zł

Tapczanik 140x70
s145/g75/w54 cm

Szafa 2-drzwiowa
s100/g60/w202,5 cm
cena:  899 zł

Komoda z przewijakiem
s98/g64/w185 cm
cena:  799 zł
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MEBLE TAPICErOWANE
Dla wielu z nas najważniejsze meble w domu to te, 
dzięki którym możemy odpocząć. Kanapy, fotele, pufy, 
podnóżki, szezlongi - uwielbiamy je, bo pozwalają złapać 
oddech i mieć chwilę tylko dla siebie. 
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Kolekcja Alma z klasyki zaczerpnęła eleganckie pikowania, a z nowoczesności prostą formę i lekką konstrukcję. 
Coś pięknego i wygodnego do każdego wnętrza. 
W kolekcji dostępne są: sofa 2-osobowa i fotel.

ALMA
PIQu
Proste bryły zyskują oryginalny charakter dzięki pikowaniu w stylu mebli chesterfield, a skośne, drewniane nóżki 
nadają lekkości i ułatwiają utrzymanie porządku. Funkcjonalnie zaprojektowane oparcia można stopniowo 
pochylać, aż do całkowitego rozłożenia.
W kolekcji dostępne są: 3-osobowa, rozkładana sofa, fotel, puf duży i mały.
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Meble z kolekcji Modus ustawisz tak, jak będzie Ci najwygodniej. To modułowy system, w którym sam decydujesz 
o ostatecznym kształcie narożnika i o jego funkcjach, zestawiając ze sobą poszczególne elementy: szezlong, 
kanapę, elementy narożne, fotel czy puf. Dyskretny system do mocowania modułów został ukryty pod meblem.
narożnik, moduł kanapa 1,5-osobowa, moduł szezlong, moduł pojedynczy z bokiem, moduł narożny, puf duży.

MOdus COTTA
Miękki i głęboko pikowany narożnik z kolekcji Cotta to idealne rozwiązanie do małych mieszkań bez wydzielonej 
sypialni. W dużych przestrzeniach zapewni dodatkowe miejsce do spania dla gości.
W kolekcji dostępne są: narożnik i sofa z funkcją spania, fotel i puf.
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LOFT
Fotel i puf z kolekcji Loft są tak stylowe, że każda epoka chciałaby je mieć na wyłączność. To absolutnie 
ponadczasowe meble.
W kolekcji dostępne są: sofa, fotel i puf.

GrANT
Naturalne wełniane obicie i opływowy, otulający kształt sprawiają, że fotel Grant to wymarzone miejsce na 
popołudniową drzemkę.  Stabilne drewniane nóżki, lekko pochylone siedzisko i puf wprost pod nogi gwarantują 
relaks głęboki jak sen.
W kolekcji dostępne są: fotel i podnóżek.
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MEBLE TAPICErOWANE
Każdy wypoczywa nieco inaczej, dlatego zadbaliśmy o to, aby wszystkie modele 
mebli tapicerowanych dostępne były w kilkudziesięciu rodzajach i kolorach tkanin. 
Kolor i kształt nóżek również zależą od Twojej decyzji.   

Narożnik Aspen s248/g180/w95 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
113x188 cm
cena: od 5190 zł

Sofa 3-osobowa Kaden
s180/g102/w83 cm
cena: od 3590 zł

Narożnik mały Liam
s262/g156/w82 cm
Wymiar spania po rozłożeniu
134x185 cm
cena: od 4690 zł

Sofa 3-osobowa Piqu
s228/g96/w94 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 118x198 cm
cena: od 2900 zł

Narożnik Cotta
s229/g156/w92cm
Wymiar spania po rozłożeniu 130x197 cm
cena: od 3640 zł

Narożnik  Logan
s252/g95-160/w88 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 226x142 cm
cena: od 3390 zł

Szezlong Jasper s114/g153/w85 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
102x203 cm
cena: od 1499 zł

Narożnik Jasper duży 
s314/g153/w85 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
147x300 cm
cena: od 3890 zł

Narożnik Dorian s252/g166/w92 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 127x206 cm
cena: od 3290 zł
(w komplecie 2 poduszki)

Sofa 2,5-osobowa Milton 
s194/g90/w87 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
145x190 cm
cena: od 2490 zł

Narożnik Chester 
s240/g86-200/w86 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
140x200 cm
cena: od 2990 zł

Narożnik Como z podłokietnikiem
s311/g86-200/w88 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
140x266 cm
cena: od 3590 zł

Narożnik Milton s262/g189/w87 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
130x208 cm
cena: od 4390 zł

Narożnik Jasper s214/g153/w85 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 147x200 cm
cena: od 2790 zł

Sofa 2,5-osobowa Liam
s184/g93/w82 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 134x185 cm
cena: od 3390 zł

Sofa 3-osobowa Cotta
s229/g102/w92 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 142x197 cm
cena: od 2990 zł

Puf Loft
s60/g46/g44 cm
cena: od 519 zł

Narożnik Repos
s265/g90-154/w83 cm
cena: od 2590 zł

Sofa 2-osobowa Roce
s130/g80/w82 cm
cena: od 1250 zł

Sofa 3-osobowa Roce
s180/g80/w82 cm
cena: od 1620 zł

Sofa 2-osobowa Ondo
s146/g85/w95 cm
cena: od 1990 zł

Sofa Gabba 2-osobowa
s133/g89/w90 cm
cena: od 2140 zł

Sofa 2-osobowa Alma
s152/g69/w76 cm
cena: od 1390 zł

Narożnik Modus
s295/g188/w75 cm
cena: od 3790 zł

Szezlong Modus
s105/g153/w75 cm
cena: od 1290 zł

Fotel Dorian
s104/g89/w92 cm
cena: od 1099 zł

Fotel Noel
s95/g85/w90 cm
cena: od 919 zł

Fotel Piqu
s88/g96/w94 cm
cena: od 1240 zł

Fotel MIlton
s100/g90/w87 cm
cena: od 1160 zł

Fotel Alma
g69/g69/w76 cm
cena: od 1090 zł

Fotel Gabba
s71/g89/w90 cm
cena: od 1240 zł

Fotel Cotta
s90/g80/w92 cm
cena: od 1140 zł

Fotel Grant
s71/g84/w88 cm
cena: od 1640 zł

Fotel Zouk
s79/g66/w82 cm
cena: od 940 zł

Fotel Milva
s66/g82/w71 cm
cena: od 1390 zł

Fotel Loft
s77/g90/w106 cm
cena: od 1240 zł

Fotel Ondo
s66/g75/w96 cm
cena: od 1090 zł

Puf Piqu mały z pojemnikiem
s58/g58/w43 cm
cena: od 560 zł

Puf Dorian
s69/g62/w41 cm
cena: od 399 zł

Puf Ondo
s55/g40/w42 cm
cena: od 520 zł
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Meble VOX sp. z o.o. sp. k.

ul. Gdyńska 143

62-004 Czerwonak
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