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W VOX wierzymy, że prawdziwa 
wolność zaczyna się w domu, a to, 
jak mieszkamy, ma ogromny wpływ 
na nasze życie. Dlatego naszym 
celem jest nieustanny rozwój 
i dostarczanie kompleksowych 
rozwiązań wnętrzarskich. Wszystko 
po to, byśmy mogli intuicyjnie 
korzystać z wnętrza, dowolnie je 
zmieniać, ułatwiać sobie codzienne 
czynności jego wyposażeniem 
i z przyjemnością patrzeć na to, 
jak wszystko urządziliśmy. Kiedy 
czujemy się najbardziej swobodnie? 
W chwilach odpoczynku we własnym 
wnętrzu. Dlatego tak ważny jest wybór 
sofy i fotela - najbardziej oddanych 
wygodzie miejsc w całym domu.
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MEBLE
 TAPICERO-  
 WANE

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.  
Każdy wypoczywa nieco inaczej, 
dlatego zadbaliśmy o to, aby 
niemal wszystkie modele mebli 
tapicerowanych dostępne były 
w kilkudziesięciu rodzajach 
i kolorach tkanin. Wybierz styl 
pasujący do Twojego wnętrza, obicie, 
które sprawdzi się w codziennym 
użytkowaniu oraz funkcje, których 
najbardziej potrzebujesz. 

W salonach VOX przygotowaliśmy 
próbniki tkanin. Tam dowiesz się 
również, jaka jest ich dostępność  
dla poszczególnych kolekcji.
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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. sp. 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 - październik 2019 r.  
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O TKANINACH

Chcąc jak najlepiej dopasować 
mebel tapicerowany do swojego 
wnętrza, zapoznaj się z oferowanymi 
przez nas rodzajami tkanin. Niemal 
każdy z naszych mebli jest dostępny 
w szerokiej gamie kolorystycznej 
i materiałowej. Pełen wzornik 
znajdziesz w każdym salonie VOX 
z ofertą mebli. 

Nasze próbniki obejmują tkaniny 
w czterech grupach cenowych:   
0, A, B, C. Podana „cena od” oznacza 
wyjściową cenę mebla w tkaninie  
z grupy 0. 

GRUPA CENOWA „A”

GRUPA CENOWA „C”

GRUPA CENOWA „0”

GRUPA CENOWA „B”

ETNA
11 KOLORÓW

ETNA
doskonałe parametry 
ścieralności,  
83 tys. cykli 
Martindale’a

SOFIA PIK
11 KOLORÓW

VASCO 

16 KOLORÓW

HAMILTON 

12 KOLORÓW

LECCO
13 KOLORÓW 

CHARLES / TON
55 KOLORÓW

CHARLES / TON
znakomitej 
jakości przemiły 
w dotyku welur

WEŁNA 

zestaw stonowanych 
melanży 
kolorystycznych

ROBIN
mieszanka bawełny  
i poliestru, 100 tys. cykli 
Martindale’a

SOFIA
GRUPA C
tkanina szenilowa  
o doskonałych parame-
trach ścieralności, 
100 tys cykli Martindale’a

WEŁNA
z niewielką ilością 
poliamidu

BENTON
klasyczna krata 
dostępna w 
4 wersjach 
kolorystycznych

CROTON
tkanina melanżowa o skośnym 
splocie dekoracyjnym

SOFIA
18 KOLORÓW

BENTON
4 KOLORY

CROTON 

9 KOLORÓW

REVLON
5 KOLORÓW

ROBIN
18 KOLORÓW

PUENTO 
7 KOLORÓW

NOVEL
9 KOLORÓW

HYDROFOBOWOŚĆ

HYDROFOBOWOŚĆ
HYDROFOBOWOŚĆ

HYDROFOBOWOŚĆ

HYDROFOBOWOŚĆ

HYDROFOBOWOŚĆ

HYDROFOBOWOŚĆ

EASY CLEAN

EASY CLEAN

EASY CLEAN

EASY CLEAN

W grupie cenowej 0 znajduje się także tkanina solo (12 kolorów).

W grupie cenowej B znajduje się także tkanina hugo (12 kolorów).

W grupie cenowej A znajduje się także tkanina casablanca (13 kolorów).

8 9



WYPEŁNIENIA

OPARCIE:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA BONELL

Do produkcji naszych mebli tapicerowanych używane są wyłącznie 
starannie dobrane komponenty. Pianki i innego rodzaju wypełnienia 
zastosowane w siedziskach i oparciach zapewniają najwyższy 
komfort wypoczynku. Sprężyny znacząco przedłużają trwałość sof 
i narożników zapobiegając tworzeniu się “wysiedzianych” miejsc.

SIEDZISKO:
PIERZE

OPARCIE:
PIERZE

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

OPARCIE:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

SIEDZISKO:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

OPARCIE:
PIANKA

SIEDZISKO:
PIANKA

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON

FUNKCJE SPANIA

W zależności od rozkładu naszego pomieszczenia możemy wybierać 
dogodną dla nas konfigurację mebla, poprzez wybór narożnika lewo 
lub prawostronnego, modułów tworzących mniejsze czy większe 
zestawy wypoczynkowe lub skorzystać z mebli uniwersalnych, 
montowanych zgodnie z naszymi aktualnymi potrzebami.

INDYWIDUALNA
KONFIGURACJAMONTAŻ LEWY MONTAŻ PRAWY

MONTAŻ
UNIWERSALNY

KONFIGURACJE

– równomierna powierzchnia spania 

– rekomendowana do spania codziennego 

– wygoda rozkładania w dwóch ruchach: wysuwamy siedzisko, a następnie  składamy oparcie 

– pojemnik pod siedziskiem
FUNKCJA SPANIA

TYPU DL

TYPU DL

– duża i wygodna powierzchnia spania

– prosty system rozkładania: wysuwamy wózek spod siedziska, a następnie podnosimy materac

– praktyczny pojemnik na pościel
FUNKCJA SPANIA

TYPU DELFIN

DELFIN

– równomierna powierzchnia spania za sprawą grubego materaca

– rekomendowana do spania codziennego

– wygoda rozkładania

– poduchy oparciowe chowają się pod wysuwane łóżko
FUNKCJA SPANIA

TYPU REMUS

REMUS

– szybkie rozkładanie i składanie sofy

– pojemnik na pościelFUNKCJA SPANIA
TYPU KLIK-KLAK

KLIK-KLAK

– duża i wygodna powierzchnia spania

– rekomendowana do spania codziennego

– wyjątkowo łatwy w obsłudze mechanizm: rozkładanie i składanie „jednym ruchem”

– praktyczny pojemnik
FUNKCJA SPANIA

TYPU PUMA

PUMA

– duża i wygodna powierzchnia spania przy stosunkowo małych gabarytach mebla

– prosty system rozkładania: wysuwamy wózek spod siedziska, a następnie podnosimy materac

– pojemnik na pościelFUNKCJA SPANIA
TYPU WÓZEK

WÓZEK

– równomierna powierzchnia spania

– rekomendowana do spania okazjonalnego

– ukryte pod siedziskiem rozkładane łóżko na metalowej konstrukcji  

    z materacem z miękkiej pianki 
FUNKCJA SPANIA:
STELAŻ BELGIJSKI

STELAŻ 
BELGIJSKI

Pojemniki, które znajdziemy 
w sofach i narożnikach 
stanowią praktyczne 
miejsce do przechowywania 
pościeli. Pojemniki w pufach 
uporządkują najbliższą 
przestrzeń - zmieścimy w nich 
koc lub inne drobiazgi.

Wybarwienia nóżek naszych 
mebli tapicerowanych 
możemy dobierać z dostępnej 
gamy kolorów dla danego 
modelu. Tym samym 
możemy zachować spójność 
kolorystyczną wnętrza, 
dobierając nóżki do naszej 
podłogi, bądź stawiając na 
odważniejsze kontrasty.

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

POJEMNIK
NA POŚCIEL

POJEMNIKI
NA POŚCIEL

KOLORY NÓŻEK
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MEBLE
 Z FUNKCJĄ
 SPANIA

Na ulubionym narożniku czy 
miękkiej sofie chcemy czuć się 
komfortowo i naprawdę wypocząć. 
Meble tapicerowane VOX są 
gotowe sprostać także wielu innym 
wymaganiom. Podczas wizyt 
gości wsparcia udzielą meble 
z dodatkowym miejscem do spania, 
które bez trudu rozłożysz. A jeśli 
w Twoim domu umiłowanie wygody 
oznacza dużą ilość koców, poduch 
i pledów, utrzymanie porządku ułatwią 
modele z dodatkowymi pojemnikami.
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ŻYCIE NA WIELE SPOSOBÓWNOWOŚĆ

Zmieniają się nasze upodobania i potrzeby, zmieniamy się 
my, a wraz z nami przestrzeń naszego mieszkania, dlatego 

sofa Slide dostosowuje się  do wielu domowych sytuacji.  
Sofę zaprojektowała Marta Krupińska.

SLIDE
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Sofa Slide może być klasyczną kanapą, ale także 
kanapą dwustronną, gdy macie ochotę posiedzieć 
osobno, zachowując bliskość. Dzięki niezależnie 
przesuwanym siedziskom bez wysiłku uzyskasz dwa 
szezlongi. Albo tylko jeden, jeśli reszta towarzystwa 
woli akurat posiedzieć na klasycznej kanapie.  
A gdy goście się zasiedzą – wystarczy kilka ruchów 
i dodatkowa przestrzeń do spania gotowa.
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MARTA KRUPIŃSKA
Sofa integruje rodzinę. A rodzina to całość złożona z jednostek, 
które chcą realizować swoje własne potrzeby bez konfliktu 
z innymi. Nasze życie ciągle się zmienia. Pojawi się drugie dziecko, 
dorośnie pierwsze...
Sofa Slide dostosuje się do nowych okoliczności. 

Dzięki sprytnym rozwiązaniom przewiduje przyszłość, nawet lepiej 
niż sami domownicy. Ten mebel pomoże Ci również utrzymać ład 
w salonie. Nazywam to „efektem uff!”.
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DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą: sofa z 1 lub 2 

pojemnikami do wyboru i dwa rodzaje 
pufa: mały i duży, oba z pojemnikiem, 
dostosowane wysokością do siedziska sofy 

• Siedziska sofy wykonane z trwałej 
i elastycznej pianki tapicerskiej, suwające 
się niezależnie w obie strony przód/tył 
wraz z nóżkami; po wysunięciu do przodu 
obu - powstaje powierzchnia do spania 
okazjonalnego 

• Nóżki metalowe, czarne;  przednie 
nóżki siedziska sofy podklejone filcem 
(lub teflonem w przypadku podłóg 
drewnianych), tylne z kołami; nóżki korpusu 
z antypoślizgiem 

• Konstrukcja stelaża sofy: sklejka + płyta
• Oparcie: nieruchome, w postaci klina 

biegnącego przez całą szerokość sofy 
• Uchwyt tkaninowy klap z możliwością 

schowania go pod siedziskiem
• Kieszenie do przechowywania umieszczone 

po obu stronach sofy 

POJEMNIK
NA POŚCIEL

SIEDZISKO:
PIANKA

OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

SLIDE

Puf mały z pojemnikiem
44,5/44,5/45,5 cm

od 480 zł 

Puf duży z pojemnikiem
100/44,5/45,5 cm

od 550 zł

Sofa z 1 pojemnikiem na pościel
240/120/82  cm
Wymiar spania po rozłożeniu 113x188 cm 

od 4490 zł

Sofa z 2 pojemnikami  na pościel
240/120/82 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 113x188 cm 

od 4890 zł
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HARMONIA I BEZPIECZEŃSTWO HARMONIC
Tapicerowane łóżko zaprojektowała Joanna Leciejewska. Szare lub beżowe 
harmonijnie wkomponuje się w wystrój każdej sypialni. Wyściełana tkaniną 

skrzynia nada wnętrzu przytulność. Miękki zagłówek umili leniwe, niedzielne 
poranki z książką, kawą, śniadaniem do łóżka.

NOWOŚĆ
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JOANNA LECIEJEWSKA
„Inspiracją były wakacje. A dokładniej - wygodne łóżka 
hotelowe.  Dlaczego we własnym wnętrzu nie mieć takiego? 
Tapicerowanego, miękkiego, które zapewnia komfort i miły, 
przytulny  nastrój w sypialni. 
Łóżko jest nie tylko wygodne i eleganckie, ale też uniwersalne - 
komponuje się z innymi kolekcjami VOX.”
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DANE TECHNICZNE:
• Łóżko tapicerowane dostępne w dwóch 

wersjach tkaninowych: hamilton 2805 
(szary) i lecco 27 (beżowy)

• Dopasowane do materaca o rozmiarze 
materaca 160x200 cm

• Skrzynia tapicerowana z pojemnikiem na 
pościel. Pojemnik wykonany z białej płyty 
meblowej, zagłówek tapicerowany

• Stelaż metalowy z listwami sprężynującymi 
(50 sztuk)

• Podnośnik gazowy
• Nóżki drewniane, do wyboru: dębowe 

w kolorze naturalnym lub jesionowe 
w kolorze czarnym

• Materac nie jest wliczony w cenę łóżka 
tapicerowanego. Zalecane materace 
nie posiadające wyraźnie zaokrąglonych 
krawędzi.

HARMONIC

Łóżko
174/223/124 cm

2890 zł*
* cena bez materaca

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

POJEMNIK
NA POŚCIEL

Ogromny pojemnik pomieści nawet rzeczy 
o naprawdę dużych rozmiarach. Dzięki prostemu 
mechanizmowi otwierania w każdej chwili 
będziesz mieć do nich dostęp. Ład i praktyczność 
wprowadzą harmonię w sypialni.
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Kolekcja Piqu to trzyosobowa sofa, fotel i dwa rodzaje pufa:  
mały i duży. Proste bryły zyskują oryginalny charakter dzięki pikowaniu  

w stylu mebli chesterfield, a skośne, drewniane nóżki nadają lekkość  
i ułatwiają utrzymanie porządku. 

DLA KAŻDEGO COŚ WYGODNEGOPIQU
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Funkcjonalnie zaprojektowane oparcia można stopniowo 
pochylać, aż do całkowitego rozłożenia. Dzięki podzielonemu 
oparciu każdy domownik dostosuje kanapę do siebie, 
ustawiając idealny dla siebie kąt oparcia. Wygodny puf 
sprawdzi się jako podnóżek i miejsce do przechowania  
pledu czy książek.
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Sofa 3-osobowa
s228/g96/w94 cm
Wymiar spania po rozłożeniu  
118x198 cm

od 3120 zł

Fotel z regulowanym oparciem
s88/g96/w94 cm

od 1360 zł

Puf z pojemnikiem
s96/g58/w43 cm (duży)

od 710 zł

Puf z pojemnikiem
s58/g58/w43 cm (mały)

od 620 zł

DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą: sofa z funkcją 

spania okazjonalnego bez pojemnika 
na pościel, fotel z regulacją oparcia 
i dwa rodzaje pufa: mały i duży, oba 
z pojemnikiem  

• Oparcia sofy można stopniowo pochylać do 
całkowitego rozłożenia; osobna regulacja 
każdego z dwóch oparć 

• Pikowanie w klasycznym angielskim stylu 
mebli chesterfield

• Skośne nóżki: lite drewno bukowe; kolor do 
wyboru (wenge, ciemny brąz, jasny brąz, 
naturalny kolor buku, czarny i biały)

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

OPARCIE:
PIANKA

OPARCIE:
SPRĘŻYNA FALISTA

FUNKCJA SPANIA
TYPU KLIK-KLAK

SIEDZISKO:
PIANKA

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

PIQU
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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. 

IDEALNY NA DZIEŃ DOBRY I DOBRANOCCOTTA
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Cotta idealnie spełni funkcję dodatkowego 
miejsca do spania dla gości, 
a wysokie drewniane nóżki umożliwią 
zachowanie porządku.
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COTTA

Puf z pojemnikiem
s66/g56/w45 cm

od 540 zł

DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą: narożnik, 

narożnik duży, dostępne w wersji prawo 
lub lewostronnej, 3-osobowa sofa (meble 
te są z funkcją spania) oraz fotel i puf 
z pojemnikiem

• Narożnik i sofa posiadają system 
rozkładania wyposażony we wspomaganie 
oraz pojemnik na pościel. Narożnik duży ma 
dwa pojemniki o wymiarach 126x65x14 cm 
i 158x76x14 cm. 

• Puf można zestawić z fotelem lub sofą 
• Nóżki: lite drewno bukowe; kolor do wyboru 

(wenge, ciemny brąz, jasny brąz, naturalny 
kolor buku, czarny i biały) 

FUNKCJA SPANIA
TYPU DL

Sofa 3-osobowa
s229/g102/w92 cm
Wymiary spania po rozłożeniu
142x197 cm

od 3170 zł

Fotel
s90/g80/w92 cm

od 1230 zł

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

POJEMNIK
NA POŚCIEL

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA BONELL

MONTAŻ LEWY MONTAŻ PRAWY

SIEDZISKO:
PIANKA

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

FUNKCJA SPANIA
TYPU DL

Narożnik
s229/g156/w92 cm
Wymiary spania po rozłożeniu
130x197 cm

od 3860 zł

Narożnik duży
245x200x92 cm
Wymiary spania po rozłożeniu
130x210 cm

od 4590 zł

FUNKCJA SPANIA
TYPU DL

NOWOŚĆ



SIADASZ I PRZEPADASZ!
Narożnik z kolekcji Logan jest tak duży i wygodny, że się 

za nim wprost przepada. A dodatkowo kryje w sobie 
sprytny, ukryty mechanizm umożliwiający rozłożenie 

komfortowej powierzchni do spania. 

LOGAN
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OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON

POJEMNIK
NA POŚCIEL

FUNKCJA SPANIA
TYPU PUMAMONTAŻ PRAWYMONTAŻ LEWY

LOGAN
DANE TECHNICZNE:
• Narożnik z funkcją codziennego spania 

dla dwóch osób i pojemnikiem na pościel 
dostępny w wersji prawo lub lewostronnej 

• Prosty mechanizm rozkładania
• Ozdobne przeszycia
• Czarne, plastikowe nóżki

Narożnik 
s252/g95-160/w88 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
202-226x142 cm

od 3390 zł

Ozdobne przeszycia brzegów podkreślają 
geometrię tego wyjątkowego mebla. 
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POSZUKIWANY, POSZUKIWANA
Trzyosobowa sofa Kaden to mebel, którego wszyscy szukają.

Prosta, tradycyjna bryła pasuje do każdego wnętrza, od pokoju 
młodzieżowego, aż po elegancki salon. 

KADEN
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Poręczny mechanizm rozkładania 
sprawi, że Kaden w mgnieniu oka 
zmieni się w wygodne miejsce 
do spania. 

SIEDZISKO:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

OPARCIE:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA
FUNKCJA SPANIA

TYPU REMUS
OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

KADEN

Sofa 3-osobowa
s180/g102/w83 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 132x190 cm

od 3590 zł

DANE TECHNICZNE:
• Trzyosobowa sofa z funkcją spania 

z jednolitym materacem o grubości 12 cm
• Poręczny mechanizm rozkładania bez 

konieczności zdejmowania poduszek 
oparciowych i siedziskowych

• Czarne, plastikowe nóżki
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JUŻ NASZA W TYM GŁOWA, BY BYŁO WYGODNIE
Narożniki z kolekcji Milton, dzięki podzielonym, niezależnie regulowanym 
zagłówkom, zapewnią Ci komfort po intensywnym i pełnym wrażeń dniu.  

To eleganckie, smukłe i pojemne meble, których estetyczne  
wykończenie sprawia, że dobrze prezentują się na środku pokoju.

MILTON
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Sofa wyposażona jest w pojemnik na pościel oraz  
prosty i wygodny mechanizm rozkładania, który zmienia 

ją w miejsce do spania o powierzchni 145x190 cm.

MILTON

Puf z pojemnikiem duży
s95/g75/w45 cm

od 710 zł

Puf z pojemnikiem mały
s70/g70/w45 cm

od 600 zł

Narożnik z funkcją spania Milton II 
s275/g169/w87 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
130x208 cm

od 4700 zł

FUNKCJA SPANIA
TYPU DELFIN

FUNKCJA SPANIA
TYPU DELFIN

Narożnik z funkcją spania Milton 
s262/g189/w87 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
130x208 cm

od 4700 zł

FUNKCJA SPANIA
TYPU DELFIN

Sofa 3,5-osobowa  
s244/g90/w87 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
130x200 cm

od 3890 zł

FUNKCJA SPANIA
TYPU WÓZEK

Sofa 2,5-osobowa 
s194/g90/w87 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
145x190 cm

od 2670 zł

Fotel
s100/g90/w87 cm

od 1240 zł

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA BONELL

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON

SIEDZISKO:
PIANKA

MONTAŻ LEWY MONTAŻ PRAWY
POJEMNIK

NA POŚCIEL

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

DANE TECHNICZNE:
• W kolekcji dostępne są dwa warianty 

narożników: standardowy (Milton) 
i z dwoma boczkami (Milton II), oba 
z funkcją okazjonalnego spania oraz 
pojemnikiem na pościel, dostępne w wersji 
prawo lub lewostronnej

• Dostępne są także dwa warianty sof: 3,5 
i 2,5-osobowa, obie z funkcją okazjonalnego 
spania i prostym systemem rozkładania

• W skład kolekcji wchodzą również fotel 
z szerokimi podłokietnikami i regulowanym 
zagłówkiem oraz  dwa rodzaje pufa: mały 
i duży, oba z pojemnikiem  

• Wszystkie narożniki i sofy posiadają osobno 
regulowane zagłówki dla każdej osoby

• Nóżki: lite drewno bukowe, kolor do wyboru 
(wenge, ciemny brąz, jasny brąz, naturalny 
kolor drewna bukowego, czarny lub biały)

W salonie Vox możesz również skonfigurować 
swój wymarzony mebel Milton, korzystając 
z szerokiej oferty elementów modułowych.
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WIELKA GRACJA
Sofa, narożnik i puf Liam to wygodne meble dające dużo przestrzeni 

do odpoczynku. Dzięki zaokrąglonym brzegom są wyjątkowo 
zgrabne. Liam to także łatwość w utrzymaniu czystości. Wysokie 

nóżki ułatwiają sprzątanie pod sofą.

LIAM
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Niezwykle smukła sylwetka, którą 
podkreślają drewniane nogi, skrywa 
mechanizm z funkcją spania. 
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LIAM

Puf
s60/g60/w42 cm

od 519 zł

Sofa 2,5-osobowa
s184/g93/w82 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
134x185 cm

od 3390 zł

Narożnik duży
s260/g93-207/w82 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
134x185 cm

od  5190 zł

FUNKCJA SPANIA:
STELAŻ BELGIJSKI

Narożnik mały
s262/g93-156/w82 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
134x185 cm 

od 4690 zł

FUNKCJA SPANIA:
STELAŻ BELGIJSKI SIEDZISKO:

SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

OPARCIE:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEKMONTAŻ LEWY MONTAŻ PRAWY

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą narożnik duży 

i mały (z dłuższym i krótszym szezlongiem), 
dostępne w dwóch wariantach: prawo 
i lewostronnym oraz 2,5-osobowa sofa i puf

• Narożniki i sofę wyposażono w stelaż 
belgijski tj. łatwo rozkładany system do 
spania z jednym materacem na całej 
powierzchni o wys. 7,5 cm 

• Estetyczne wykonanie mebli pozwala 
na ustawienie ich również na środku 
pomieszczenia (nie tylko pod ścianą)

• Nóżki: lite drewno, 7 kolorów do wyboru 
(dąb surowy, dąb bielony, dąb wędzony, 
szary, czarny, olejowany, orzech)
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POMIEŚCI WSZYSTKICH I WSZYSTKO
Wygodny narożnik Chester to idealny mebel do wspólnego spędzania 

czasu z całą rodziną. Dla każdego znajdzie się miejsce na wszystko, 
co jest potrzebne do relaksu: na koc na chłodniejsze wieczory, poduszki 

do krótkiej drzemki czy na książki i gry planszowe. 

CHESTER
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Posiada dwa duże pojemniki znajdujące się  
pod siedziskami. Jeden z nich jest mobilny,  
dlatego można  go wykorzystać jako  
podnóżek lub ustawić w dowolnym miejscu.

FUNKCJA SPANIA
TYPU DELFIN

POJEMNIK
NA POŚCIEL

MONTAŻ
UNIWERSALNY

SIEDZISKO:
PIANKA

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON
SIEDZISKO:

SPRĘŻYNA FALISTA

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

Narożnik 
s240/g86-200/w86 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 140x200 cm

od 2990 zł

CHESTER
DANE TECHNICZNE:
• Narożnik z funkcją spania z systemem 

prostego rozkładania, lewo lub 
prawostronny 

• Posiada dwa pojemniki – ten znajdujący 
się na końcu mebla można dowolnie 
przemieszczać i używać np. jako podnóżka

• Nóżki: lite drewno w kolorze wenge
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DLA WYGODNYCH TRADYCJONALISTÓW
Prosty w formie narożnik Como to kwintesencja wygody 

i funkcjonalności - miękkie poduchy, ergonomiczny podnóżek 
z pojemnikiem i wiele miejsca do relaksu. 

COMO
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DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą: narożnik 

z tradycyjnym i narożnik z otwieranym 
boczkiem, oba w wersji prawo 
i lewostronnej, z funkcją spania i systemem 
prostego rozkładania

• Narożnik z tradycyjnym boczkiem posiada 
2 pojemniki do przechowywania, a narożnik 
z otwieranym – 3 pojemniki, w tym jeden 
dostawiany, który może pełnić też funkcję 
podnóżka lub niezależnego siedziska 

• Nóżki: lite drewno w kolorze wenge

Como sprawdzi się w każdej domowej sytuacji.  
Gdy będzie potrzebne dodatkowe miejsce do spania,  
z łatwością można je zmienić w duże łóżko o równej 
powierzchni. 

FUNKCJA SPANIA
TYPU DELFIN

POJEMNIK
NA POŚCIEL

MONTAŻ
UNIWERSALNY

SIEDZISKO:
PIANKA

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON
SIEDZISKO:

SPRĘŻYNA FALISTA

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

Narożnik z tradycyjnym boczkiem
s311/g144-178/w88 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 140x266 cm

od 3590 zł

Narożnik z otwieranym boczkiem 
s311/g144-199/w88 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 140x266 cm

od 3690 zł

COMO
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MIKSUJESZ I PASUJE
Kolekcja Lars dopasuje się do każdego salonu, zarówno pod względem 

rozmiaru mebli, jak i możliwych wzorów tkanin. Możesz wybrać fotel 
z charakterystycznym kraciastym obiciem, a narożnik w korespondującej 

z nim stonowanej szarości. Lub odwrotnie - możliwości jest kilkadziesiąt.

LARS
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POJEMNIK
NA POŚCIEL

MONTAŻ
UNIWERSALNY

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON

FUNKCJA SPANIA
TYPU DELFIN

SIEDZISKO:
PIANKA

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

LARS

Fotel
s100/g86/w90 cm

od 790 zł

Puf z pojemnikiem
s60/g60/w42 cm

od 450 zł

Narożnik mały 
s240/g86-180/w86 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
140x200 cm

od 2590 zł

Sofa 2-osobowa
s176g/g86/w90 cm

od 1090 zł

Narożnik duży 
s240/g240/w86 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
140x200 cm

od 2690 zł

DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą: narożnik 

z funkcją spania i pojemnikiem na pościel 
w dwóch rozmiarach (oba w wersji prawo 
i lewostronnej), sofa 2-osobowa bez funkcji 
spania , fotel oraz puf z pojemnikiem

• Wygodny system rozkładania
• Nóżki: lite drewno w kolorze wenge

PEŁEN WYBÓR
TKANIN
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WIELE WNOSI
Kolekcja Noel to sposób na ciekawe wnętrze. 

Dzięki zróżnicowanym modelom mebli od narożnika,  
aż po puf, w Twoim wnętrzu znajdzie się miejsce  

na wszystko, tylko nie na nudę. 

NOEL
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Narożnik Noel jest idealny na rodzinne  
spotkania. A dla tych, którzy się zasiedzą,  

będzie komfortowym miejscem do spania. 

Narożnik z funkcją spania o powierzchni 140x198 cm 
posiada również obszerny pojemnik na pościel.
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PEŁEN WYBÓR
TKANIN

MONTAŻ PRAWYMONTAŻ LEWY
DOSTĘPNE 

KOLORY NÓŻEK
POJEMNIK

NA POŚCIEL

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON

FUNKCJA SPANIA
TYPU DELFIN

SIEDZISKO:
PIANKA

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

NOEL

Fotel
s95/g85/w90 cm

od 980 zł

Puf duży z pojemnikiem
s68/g68/w45 cm

od 600 zł

FUNKCJA SPANIA:
STELAŻ BELGIJSKI

Sofa 3-osobowa z funkcją spania 
s227/g85/w90 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
153x184 cm

od 3040 zł

FUNKCJA SPANIA:
STELAŻ BELGIJSKI

Sofa 2,5-osobowa  
z funkcją spania 
s184/g85/w90 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
133x184 cm

od 2640 zł

Narożnik z funkcją spania 
i pojemnikiem
s234/g152/w90 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
140x198 cm

od 3390 zł

Klasyczne geometryczne kształty skrywają 
otulającą miękkość. Odnajdą się niemal  
w każdym kolorze, który zechcesz im nadać.

DANE TECHNICZNE:
• W kolekcji znajdują się: narożnik 

z szufladowo-podnośnikową funkcją  
spania i pojemnikiem na pościel; dostępny 
w wersji prawo i lewostronnej

• Sofy 2; 2,5 i 3-osobowe, z funkcją spania, 
z tzw. stelażem belgijskim i jednolitą 
powierzchnią materaca (są dostępne 
również sofy 2; 2,5 i 3-osobowe bez funkcji 
spania)

• Fotel z pojemnikiem/bez pojemnika oraz 
puf mały lub duży z pojemnikiem

• Nóżki : lite drewno bukowe, kolor do wyboru 
(wenge, ciemny brąz, jasny brąz, naturalny 
kolor drewna bukowego, czarny lub biały)

W salonie Vox możesz również skonfigurować 
swój wymarzony mebel Noel, korzystając 
z szerokiej oferty elementów modułowych.
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PO PROSTU WYGODNY 
Skośne podłokietniki nadają meblom lekkości i są wygodnym oparciem dla ramion. 

Miękkie poduszki mogą być idealnym kompanem zarówno podczas 
wciągającej lektury, jak i popołudniowej drzemki. 

DARELL
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PEŁEN WYBÓR
TKANIN

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON
SIEDZISKO:

SPRĘŻYNA FALISTA
SIEDZISKO:

PIANKA

FUNKCJA SPANIA
TYPU DELFIN

MONTAŻ
UNIWERSALNY

POJEMNIK
NA POŚCIEL

Narożnik z funkcją spania i pojemnikiem
s234/g152/w90 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 
140x200 cm

od 2190 zł

Fotel
s95/g85/w90 cm

od 790 zł

Puf duży z pojemnikiem
s68/g68/w45 cm

od 450 zł

Sofa 2 osobowa
s176/g86/w90 cm

od 1090 zł

DARELL

Narożnik rozkłada się w wygodne miejsca do spania  
z praktycznym pojemnikiem na pościel. 

DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą: narożnik 

z funkcją spania z pojemnikiem 
w szezlongu  i wygodnym systemem 
rozkładania, sofa 3-osobowa bez funkcji 
spania, fotel oraz puf z pojemnikiem

• Nóżki : lite drewno  w kolorze wenge
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MEBLE  
MODUŁOWE

Jeśli Twoje wnętrza muszą być 
gotowe na częste zmiany, postaw na 
meble, które z łatwością dostosujesz 
do swoich potrzeb. Modułowe 
rozwiązania nadadzą wnętrzu lekkość 
i pomogą idealnie zaaranżować 
przenikające się przestrzenie. 
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MODELOWE FORMY 
Proste, lekkie, nowoczesne moduły, dzięki 
którym stworzysz narożniki i sofy idealnie 

dostosowane do Twojego wnętrza. 

PELONOWOŚĆ
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Obszerny, wielofunkcyjny puf może być przedłużeniem 
mebla wypoczynkowego, podnóżkiem, a nawet stolikiem,  
na którym położysz laptop, tablet, czytane właśnie książki 
lub czasopisma. 

84 85



87

PELO
DANE TECHNICZNE:
• Podstawę kolekcji stanowią trzy rodzaje 

modułów: pojedynczy, narożny i puf, które 
można konfigurować na wiele sposobów 

• Dostępne moduły można ze sobą łączyć 
w dowolnych konfiguracjach za pomocą 
zaczepów umieszczonych pod siedziskiem

• Konstrukcja stelaża - drewno bukowe, 
sosnowe, świerkowe, płyta meblowa, sklejka, 
płyta pilśniowa

• Siedzisko: sprężyny faliste + pianka 
tapicerska o doskonałej twardości i bardzo 
dobrej sprężystości 

• Oparcie:  elastyczna pianka tapicerska
• Podstawa stalowa lakierowana proszkowo 

na czarno
• Estetyczne wykonanie mebli pozwala 

na ustawienie ich również na środku 
pomieszczenia 

Moduł pojedynczy
83/83/81 cm 

od 1390 zł

Moduł narożny 
dostępny w wersji prawej i lewej
83/83/81 cm 

od 1690 zł

Puf
83/83/40 cm 

od 1090 zł

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA

INDYWIDUALNA
KONFIGURACJA

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

OPARCIE:
PIANKA
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TWOJA DEFINICJA WYGODY
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  wposzczególne 

elementy: szezlong, kanapę, elementy narożne, fotel czy puf. 

MODUS
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Urządzanie swojej wymarzonej przestrzeni do odpoczynku możesz 
rozpocząć od wyboru gotowego zestawu lub skomponować Modus 
samodzielnie. Jeśli zapragniesz jeszcze więcej miejsca na relaks, 
wystarczy, że rozbudujesz narożnik o kolejny element. Dyskretny 
system do mocowania modułów został ukryty pod meblem.
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SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA

MONTAŻ LEWY MONTAŻ PRAWY
INDYWIDUALNA
KONFIGURACJA

OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

OPARCIE:
PIANKA

Narożnik
s295/g188/w75 cm

od 4300 zł

MODUS

Moduł narożny z oparciem
s90/g90/w75 cm

od 1040 zł

Puf
s99/g60/w36 cm

od 580 zł

Moduł szezlong
dostępny w wersji prawej i lewej
s105/g153/w75 cm

od 1380 zł

Moduł pojedynczy z bokiem
dostępny w wersji prawej i lewej 
s98/g93/w75 cm

od 900 zł

Moduł kanapa 1,5 osobowa 
s100/g93/w75 cm

od 930 zł

DANE TECHNICZNE:
• Modułowy system mebli wypoczynkowych
• Do wyboru są następujące moduły: 

szezlong, moduł pojedynczy z bokiem, 
moduł kanapa 1,5-osobowa, moduł narożny 
z oparciem oraz puf.

• Możliwość zamówienia zarówno 
pojedynczych modułów jak i gotowych 
propozycji modułowych

• Nóżki czarne, plastikowe
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TAK PIĘKNIE SIĘ WSZYSTKO UKŁADA
Komplet wypoczynkowy Custom to modułowe meble,  

w których można wszystko dowolnie ustawiać, zestawiać, 
odejmować, dodawać czy zamieniać miejscami.  

Jak Ci wygodnie i jak Ci się podoba!

CUSTOM
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JOANNA LECIEJEWSKA

INDYWIDUALNA
KONFIGURACJA

SIEDZISKO:
PIANKA

OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

CUSTOM

Stolik
s90,5/g90,5/w30 cm

od 890 zł

Wypoczynek
s90/g90/w65 cm

od 640 zł

Poduszka siedziskowa
s92/g88/w14 cm

od 560 zł

Poduszka oparciowa
s92/g16-22/w35 cm

od 390 zł

DANE TECHNICZNE:
• W skład systemu wchodzą: wypoczynek 

z dwoma szufladami (podest pod 
poduszki), poduszki siedziskowe,  poduszki 
oparciowe (oba rodzaje dostępne 
w 6 kolorach) oraz stolik

• Elementy zestawu można ze sobą 
komponować i rozbudowywać wypoczynek 
o kolejne moduły

• Podest wypoczynku i stoik wykonane są 
z płyty laminowanej

• Wypoczynek posiada zestaw mat 
antypoślizgowcyh, zapobiegjących 
zsuwaniu się poduszek siedziskowych. 
Tylna ściana zabezpiecza przed spadaniem 
poduszki oparciowej

• W wypoczynku znajdują się dwie szuflady: 
szeroka oraz wąska, każda ma dwa kolory 
frontów (wystarczy obrócić szufladę 
aby zmienić kolor na przedzie mebla):  
front dębowy z jednej strony. Z drugiej: 
front w kolorze ciemnym szarym (wąska 
szuflada), i front w kolorze jasnym szarym 
(szeroka szuflada)

• Elementy zestawu można dowolnie ze sobą 
komponować i rozbudowywać wypoczynek 
o kolejne moduły

• Stolik posiada blat podzielony na cztery 
przestrzenie

• Na powierzchni blatów znajdują się 
funkcjonalne otwory o zróżnicowanej 
wielkości ułatwiające przechowywanie 
podręcznych przedmiotów

• Stolik posiada kółka, ułatwiające jego 
przesuwanie

„Inspiracją były wnętrza marokańskie, ale w nowoczesnym 
wydaniu. Custom to modułowy zestaw wypoczynkowy. Można 
stworzyć kanapę, narożnik,  zestaw foteli, połączyć całość ze 
stolikiem.
Nawet przestrzeń pod siedziskami foteli jest wykorzystana 
na mobilne pojemniki. Kolekcja ma zachęcać do wspólnego 
spędzania czasu.”
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MEBLE  
 WYPOCZYN-
KOWE

Cenimy komfort i piękną formę, 
wszystko dla relaksu ciała 
i odpoczynku ducha, byś w swoim 
salonie poczuł się tak dobrze, jak 
nigdzie indziej. Stylowe meble 
wypoczynkowe wypełnią Twoje 
wnętrze elegancką wygodą 
i harmonią.
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PIĘKNO I WYRAFINOWANIE

Sofy, narożniki, fotel i puf, które wchodzą w skład  
tej kolekcji, zostały stworzone w imię piękna i wygody. 

Poczuj ich aksamitną elegancję i miłe  
w dotyku obłe kształty.

SOPHIENOWOŚĆ
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Ta kolekcja bez wątpienia ucieszy koneserów,  
którzy docenią subtelne odniesienie do najlepszych 
wzorców z przeszłości. Kolekcja Sophie to idealne 
połączenie tradycji z nowoczesnością, prostota 
elegancji i funkcjonalność formy. 
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DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą sofy: 2; 2,5; 3 

i 3,5 osobowa, fotel, puf-podnóżek (bez 
pojemnika)

• Sofa 3,5 osobowa posiada dodatkową nogę 
wspornikową wzmacniającą konstrukcję 
mebla

• Konstrukcja stelaża:  drewno, sklejka + pasy 
tapicerskie

• Siedzisko i oparcie: pianka 
wysokoelastyczna

• Nóżki drewniane: dąb surowy i inne  
7 wybarwień do wyboru

• Meble są z tyłu estetycznie wykończone 
tkaniną tapicerską  

SOPHIE
Sofa 3,5 osobowa
270/91/80 cm

od 4590 zł

Sofa 3 osobowa  
230/91/80 cm

od 4190 zł 

Sofa 2,5 osobowa  
210/91/80 cm

od 3890 zł

Sofa 2 osobowa  

170/91/8 cm 
od 3390 zł

Fotel
110/91/80 cm

od 2390 zł

Puf
65/65/46 cm

od 890 zł

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

OPARCIE:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK
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CUDOWNA MIĘKKOŚĆ
Sofy i narożniki to komfort i miłe w dotyku krągłości,  

dzięki którym Twój salon nabierze przytulnego  
charakteru i dyskretnej elegancji. 

FAVONOWOŚĆ
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Ta kolekcja wprowadzi miękkość do Twojego wnętrza. 
Dzięki pięknym wykończeniom i dopracowaniu 
w każdym szczególe sofy i narożniki doskonale 
sprawdzą się jako meble oddzielające różne 
przestrzenie, np. wypoczynkową od jadalni.
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DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą sofy: 2, 2,5, 

3 osobowa, narożniki mały i duży, oba 
z dostępną opcją prawo i lewostronną

• Konstrukcja stelaża:  drewno, sklejka 
• Siedzisko: pianka wysokoelastyczna 

+ sprężyna falista
• Oparcie: elastyczna pianka tapicerska 
• Nóżki metalowe: chrom, w wybarwieniach: 

czarny chrom, czarny mat, miedziany
• Meble są z tyłu estetycznie wykończone 

tkaniną tapicerską  

FAVO
Narożnik duży
306/210/77 cm

od 4590 zł

Narożnik mały
270/151/77 cm

od 4290 zł

Sofa 3 osobowa
243/67/77 cm

od 2590 zł

Sofa 2,5 osobowa 
207/67/77 cm

od 2390 zł

Sofa 2 osobowa
180/67/77 cm 

od 2190 zł

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

OPARCIE:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK
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W OBJĘCIACH PUSZYSTOŚCI 
Sofy i narożniki, w które możesz się zapaść, zanurzyć, 

niemal zatracić w puszystości naturalnego pierza. 
 To komplet prawdziwie wypoczynkowy, który już od 

pierwszej chwili obejmie Cię swoją przepastną miękkością.

FLUFFNOWOŚĆ
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FLUFF
DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą sofy: 2,5 

osobowa, 3-osobowa, narożniki mały i duży 
z dostępną opcją prawo i lewostronną, 
oraz poduszki dekoracyjne (2 sztuki 
w komplecie)

• Konstrukcja stelaża: drewno, sklejka + pasy 
tapicerskie

• Siedzisko: pianka wysokoelastyczna 
• Oparcie: frytka biała, kulka silikonowa, 

pierze
• Boki odginają się pod kątem około 15 stopni
• Meble są z tyłu estetycznie wykończone 

tkaniną tapicerską (mogą stać na środku 
salonu)

• Nie ma możliwości łączenia tkanin 
w ramach jednej bryły 

• Ze względu na wypełnienie z pierzem 
zalecane są tkaniny miękkie.

Sofa 3 osobowa
211/95/84 cm

od 4190 zł

Sofa 2,5 osobowa
191/95/84  cm

od 3890 zł

Narożnik duży
285/165/84 cm

od 6690 zł

Narożnik mały 
265/165/84  cm

od 6490 zł

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA
OPARCIE:
PIANKA

OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

OPARCIE:
PIERZE
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KRÓLEWSKI ROZMACH ODPOCZYNKU
Potężny, dostojny narożnik, prawdziwy król salonu. Dzięki 

swym niebanalnym rozmiarom skupi uwagę wszystkich gości. 
Wypełnienie z naturalnego pierza sprawia, że odpoczynek na 

nim to przyjemność najwyższej jakości.

PELUSANOWOŚĆ

120 121



Jeśli obawiasz się, że w Twoim salonie 
zabraknie miejsca na tak potężny mebel, 
możesz wybrać inny wariant spośród wielu 
gotowych propozycji sof i narożników, jak 
również ułożyć własny na miarę swoich 
potrzeb. 

122 123



125

PELUSA
DANE TECHNICZNE:

• Kolekcja do indywidualnej konfiguracji sof  
i narożników (duży wybór modułów)

• Montaż nie jest uniwersalny (nie można 
zmieniać ustalonej kolejności modułów) 

• Wypełnienie siedziska i oparcia 
z dodatkiem naturalnego pierza gęsiego 

• Konstrukcja siedziska: pianka 
wysokoelastyczna, pianka poliuretanowa, 
pierze, sprężyna falista

• Konstrukcja stelaża : drewno, sklejka
• Oparcie: kulka silikonowa, pierze, pianka 

poliuretanowa
• Nóżki drewniane : dąb surowy i inne, 

7 wybarwień do wyboru
• Meble są z tyłu estetycznie wykończone 

tkaniną tapicerską 
• Uwaga: ze względu na wypełnienie 

z pierzem zalecane są tkaniny miękkie. 
Wypełnienie z pierza wymaga regularnego 
przetrzepywania i formowania poduszek

Sofa 3 osobowa
229/99/86 cm

od 3170 zł

Sofa 2 osobowa
166/99/86 cm

od  2670 zł

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA
SIEDZISKO:

PIERZE

OPARCIE:
PIANKA

OPARCIE:
PIERZE

OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

Narożnik duży z dwoma boczkami
324/151/86  cm

od 5260 zł

Narożnik mały z dwoma boczkami 
261/151/86 

od 4760 zł

Narożnik duży
350/231/86  cm

od 7360 zł
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MIĘKKIE LĄDOWANIE 
Sofy, narożnik oraz fotel z tej kolekcji cechuje wygoda i elegancja 

w każdym detalu. Poduszki – oparciowe i dekoracyjne – nadają 
kolekcji szczególną miękkość,  dzięki której możesz zmienić swój 

salon w przytulne miejsce odpoczynku.

DUVETNOWOŚĆ
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Wyjątkowo miękkie boczki i nagłówki 
sprawią, że ułożysz się naprawdę wygodnie 
i odpoczniesz po królewsku.
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DUVET
DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą sofy: 2; 2,5 

i 3-osobowa, narożnik z dostępną opcją 
prawo i lewostronną oraz fotel

• W komplecie niezależne poduszki 
oparciowe, z możliwością zdjęcia pokrowca 
oraz poduszki dekoracyjne

• Konstrukcja stelaża: drewno bukowe, 
drewno sosnowe i świerkowe, płyta 
meblowa, sklejka, płyta pilśniowa, rama 
stalowa

• Siedzisko: sprężyny faliste, pianka 
wysokoelastyczna

• Oparcie: poduszki z wypełnieniem (kulka 
silikonowa)

• Nóżki drewniane buk, kolory według 
standardowego próbnika

Narożnik
253/163/85 cm

od 3890 zł

Sofa 2,5 osobowa
190/95/85 cm

od 2390 zł

Fotel
75/95/85 cm

od 1740 zł

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK
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CAŁA PRZYJEMNOŚĆ PO JEGO STRONIE
Minimalistyczny i prosty narożnik Repos unosi się lekko na 

drewnianych, skośnych nóżkach. Piękne wykończenie tego 
mebla ze wszystkich stron pozwala ustawić go  

na honorowym, centralnym miejscu pokoju.

REPOS
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DANE TECHNICZNE:
• Narożnik dostępny w wersji prawo oraz 

lewostronnej
• Głębokość szezlongu - 154 cm 

(w pozostałych miejscach głębokość 
narożnika - 90 cm)

• Niezależne poduszki siedziskowe 
i oparciowe

• Nóżki: lite drewno bukowe w naturalnym 
kolorze

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA

MONTAŻ LEWY MONTAŻ PRAWY

OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

OPARCIE:
GRANULAT

PIANKA/SILIKON

REPOS

Narożnik
s269/g90-154/w83 cm

od 2590 zł

134



KLASYKA DLA SALONOWCÓW
Roce to klasyka mebli wypoczynkowych.  

Sprawdzą się zarówno w salonie, jak i w wytwornym biurze. 
Drewniane nóżki dopełniają klasyczny charakter tych mebli.

ROCE
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Sofa 3-osobowa
s180/g80/w82 cm

od 1720 zł

Sofa 2-osobowa
s130/g80/w82 cm

od 1310 zł

Fotel
s80/g80/w82 cm

od 940 zł

Puf
s56/g56/w44 cm

od 460 zł

ROCE

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

OPARCIE:
PIANKA

SIEDZISKO:
PIANKA

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

DANE TECHNICZNE:

• W skład kolekcji wchodzą:  
sofy 2 i 3-osobowa, fotel oraz puf

• Nóżki: lite drewno bukowe w kolorach do 
wyboru (wenge, ciemny brąz, jasny brąz, 
naturalny kolor drewna bukowego, czarny 
lub biały)



ON TO SZLACHETNY ONDO
Wysokie, wygodne oparcia i zgrabne bukowe nóżki to królewski zestaw 

cech Ondo. Te zgrabne, niedużych rozmiarów meble idealnie komponują 
się w niewielkich przestrzeniach i zapewniają komfort ich użytkownikom.

ONDO
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Sofa 2-osobowa
s146/g85/w95 cm

od 2080 zł

Fotel
s67/g85/w95 cm

od 1150 zł

Puf
s55/g40/w42 cm

od  530 zł

ONDO

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

OPARCIE:
PIANKA

SIEDZISKO:
PIANKA

DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą: sofa 2 osobowa, 

fotel oraz puf
• Nóżki: lite drewno bukowe w kolorach do 

wyboru (wenge, ciemny brąz, jasny brąz, 
naturalny kolor drewna bukowego, czarny 
lub biały)
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ELEGANCKA FORMA ODPOCZYNKU
Kanapa i fotel z kolekcji Gabba to kwintesencja szyku. 

Charakterystyczne wygięcie podłokietników nawiązuje do stylu 
empire. Jeśli zależy Ci na urozmaiceniu wystroju Twojego wnętrza, 

możesz do każdego z mebli wybrać inny rodzaj obicia.

GABBA
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Sofa 2-osobowa
s133/g89/w90 cm

od 2240 zł

Fotel
s71/g89/w90 cm

od 1300 zł

Puf 
s54/g56/w45 cm

od 610 zł

GABBA

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

OPARCIE:
PIANKA

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA

DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą: sofa 2 osobowa, 

fotel oraz puf
• Nóżki: lite drewno bukowe w kolorach do 

wyboru (wenge, ciemny brąz, jasny brąz, 
buk, czarny lub biały)
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POGODZI KLASYKĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ
Kolekcja Alma z klasyki zaczerpnęła eleganckie pikowania, 

a z nowoczesności prostą formę i lekką konstrukcję.  
Coś pięknego i wygodnego do każdego wnętrza. 

ALMA
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ALMA
Sofa 2-osobowa
s152/g69/w76 cm

Cena od 1460 zł

Fotel
s87/g69/w76 cm

Cena od  1150 zł

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

OPARCIE:
PIANKA

SIEDZISKO:
PIANKA WYSOKO

-ELASTYCZNA

DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą: sofa 2 osobowa 

oraz fotel 
• Wysokość siedziska sofy i fotela od podłogi 

wynosi ok. 47 cm
• Nóżki: lite drewno bukowe w kolorach do 

wyboru (wenge, ciemny brąz, jasny brąz, 
buk, czarny lub biały)
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FOTELE  
I PUFY

Miejsce tylko dla Ciebie, gdzie możesz 
zaszyć się z książką czy tabletem. 
Wielofunkcyjne pufy mogą służyć 
za podnóżek przy sofie, niezależne 
siedzisko a nawet podręczny stolik. 
Możesz je z łatwością przesunąć, 
by stały w miejscu, w którym akurat 
najbardziej ich potrzebujesz.
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VOLT ULUBIONE MIEJSCE ODPOCZYNKU
W tym głębokim, wygodnym fotelu o ergonomicznej formie 
nie tylko odpoczniesz, poczytasz, lecz także z powodzeniem 

utniesz sobie drzemkę. Ponadczasowa forma  
fotela-uszaka to gwarancja wygody. 

NOWOŚĆ
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VOLT
DANE TECHNICZNE:
• Fotel dostępny w dwóch wersjach: 

z nóżkami lub podstawą obrotową 
• Konstrukcja stelaża: drewno bukowe 

i sosnowe, płyta meblowa i pilśniowa, sklejka
• Siedzisko: sprężyny faliste + pianka 

tapicerska
• Oparcie: pianka tapicerska
• Nóżki drewniane w kolorze do wyboru 

(wg standardowego próbnika)
• Podstawa metalowa, obrotowa, malowana 

na czarny mat

Wybierz stateczną wersję z nóżkami 
lub z podstawą obrotową. W taki 
mebel warto się wtulić.

Fotel
68/90/118 cm

od 1490 zł

Fotel
68/90/116 cm

od 1990 zł

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA

OPARCIE:
PIANKA
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FOTEL NA MIARĘ WSZYSTKICH CZASÓW
Fotel i puf z kolekcji Loft są tak stylowe, że każda 

epoka chciałaby je mieć na wyłączność.  
To absolutnie ponadczasowe meble.

LOFT
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Sofa 2-osobowa Loft
s147/g90/w106 cm

od 2200 zł

Fotel Loft
s77/g90/w106 cm

od 1280 zł

Puf Loft
s60/g46/w44 cm

od 540 zł

LOFT

OPARCIE:
PIANKA

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

SIEDZISKO:
PIANKA

DANE TECHNICZNE:
• W skład kolekcji wchodzą: sofa 2 osobowa, 

fotel oraz puf
• Siedzisko i oparcie z najwyższej jakości 

pianek 
• Poduszki w komplecie do sofy i fotela
• Nóżki: lite drewno bukowe w kolorach do 

wyboru (wenge, ciemny brąz, jasny brąz, 
buk, czarny lub biały)
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LEKKOŚĆ I WYGODA
Milva to fotel do nowoczesnych wnętrz mieszkalnych 

i oryginalnych przestrzeni biurowych.  Prosta  forma 
nabiera lekkości dzięki stabilnym metalowym nóżkom. Ten 

wygodny mebel będzie ozdobą każdego wnętrza.

Fotel
s66/g82/w71 cm

Cena od  1390 zł

MILVA

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

SIEDZISKO:
SPRĘŻYNA FALISTA

SIEDZISKO:
PIANKA

OPARCIE:
PIANKA

DANE TECHNICZNE:
• Niski fotel wypoczynkowy
• Siedzisko i oparcie z najwyższej jakości 

pianek 
• Stabilne metalowe nóżki w kolorze czarnym 
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ELEGANCKI, ŻE AŻ SZKODA SIADAĆ
Elegancki fotel Zouk pasuje do każdego wnętrza i do 
każdego wniesie styl. Długie drewniane nóżki nadają 

fotelowi lekkość, a sam mebel dzięki nim zdaje się nie 
zabierać dużo przestrzeni. Idealny do mieszkania i biura.

DOSTĘPNE 
KOLORY NÓŻEK

PEŁEN WYBÓR
TKANIN

OPARCIE:
PIANKA

SIEDZISKO:
PIANKA

Fotel
s79/g66/w82 cm

od 1000 zł

ZOUK

DANE TECHNICZNE:

• Fotel z szerokim oparciem 
• Siedzisko i oparcie z najwyższej jakości 

pianek 
• Nóżki drewniane (bukowe) w kolorach do 

wyboru (wenge, ciemny brąz, jasny brąz, 
naturalny kolor drewna bukowego, czarny 
lub biały)
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NATURALNIE , ODPOCZNIJ

Fotel 
s71/g84/w88 cm

od 1630 zł

Podnóżek 
s64/g44/w44 cm

od 860 zł
DOSTĘPNE 

KOLORY NÓŻEK
OGRANICZONY
WYBÓR TKANIN

OPARCIE:
PIANKA

SIEDZISKO:
PIANKA

DANE TECHNICZNE:

• W skład kolekcji wchodzą fotel oraz 
podnóżek

• Lekko pochylone oparcie
• Siedzisko i oparcie z najwyższej jakości 

pianek 
• Dostępny w kilku tkaninach i różnych 

wersjach kolorystycznych
• Nóżki drewniane (bukowe) w kolorach do 

wyboru (wenge, ciemny brąz, jasny brąz, 
naturalny kolor drewna bukowego, czarny 
lub biały)

Naturalne wełniane obicie i opływowy, otulający 
kształt sprawiają, że fotel Grant to wymarzone 

miejsce na popołudniową drzemkę. 

GRANT
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MEBLE Z FUNKCJĄ SPANIA

SOFA 2 ,5-OSOBOWA LIAM
s184/g93/w82 cm
Wymiar spania 134x185 cm
od 3390 zł

SOFA KADEN
s180/g102/w83 cm
Wymiar spania 132x190 cm
od 3590 zł

SOFA COTTA
s229/g102/w92 cm
Wymiar spania 142x197 cm
od 3170 zł

SOFA MILTON 3,5 OSOBOWA
s244/g90/w87 cm
Wymiar spania 130x200 cm
od 3890 zł

NAROŻNIK MILTON 
s262/g189/w87 cm
Wymiar spania 130x208 cm
od 4700 zł

NAROŻNIK MILTON II
s275/g169/w87 cm
Wymiar spania 130x208 cm
od 4700 zł

SOFA 2 ,5 OSOBOWA MILTON 
s194/g90/w87 cm
Wymiar spania 145x190 cm
od 2670 zł

SOFA NOEL 2 ,5 OSOBOWA
s184/g85/w90 cm
Wymiar spania 133x184 cm
od 2640 zł

SOFA 3 OSOBOWA NOEL
s227/g85/w90 cm
Wymiar spania 153x184 cm 
od 3040 zł

NAROŻNIK LOGAN
s252/g95-160/w88 cm
Wymiar spania 202-226x124 cm
od 3390 zł

NAROZNIK CHESTER 
s240/g86-200/w86 cm
Wymiar spania 140x200 cm 
od 2990 zł

NAROŻNIK DARELL
s242/g82-160/w85 cm
Wymiar spania 140x200 cm 
od 2190 zł

SOFA PIQU
s228/g96/w94 cm
Wymiar spania 118x198 cm
od 3120 zł

SOFA SLIDE
82/120/240 cm
od 4490 zł

NOWOŚĆ ŁÓŻKO HAROMIC
174/124/223 cm
2890 zł
*cena bez materaca

NOWOŚĆ NAROŻNIK DUŻY LIAM
s260/g93-207/w82 cm
Wymiar spania 134x185 cm 
od 5190 zł

NAROŻNIK COTTA
s229/g156/w92 cm
Wymiar spania 130x197 cm
od 3860 zł

NAROŻNIK COTTA
s229/g102/w92 cm
Wymiar spania 142x197 cm
od 4590 zł

NOWOŚĆ

Uwaga: Sugerujemy zamawiać wszystkie wybrane elementy danego zestawu jednocześnie, ze względu na możliwość wystąpienia różnic koloru w 
tkaninie z różnych partii produkcyjnych. Nie ma możliwości łączenia tkanin w ramach jednej bryły. W wyniku zastosowania miękkich pianek, mogą 
wystąpić różnice kształtów i wymiarów pomiędzy zdjęciami z katalogu a rzeczywistym produktem (maksymalne odchylenie: do ok. 5%)

NAROŻNIK LARS MAŁY 
s240/g86-180/w86 cm
Wymiar spania 140x200 cm
od 2590 zł

NAROŻNIK LARS DUŻY
s240/g240/w86 cm
Wymiar spania 140x200 cm 
od 2690 zł

NAROŻNIK NOEL
s234/g152/w90 cm
Wymiar spania 140x198 cm 
od 3390 zł

NAROŻNIK MAŁY LIAM
s226/g93-156/w82cm
Wymiar spania 134x185 cm
od 4690 zł

NAROŻNIK COMO
s311/g144-199/w88 cm
Wymiar spania 140x266 cm 
od 3690 zł

NAROŻNIK COMO 
z tradycyjnym boczkiem
s311/g144-178/w88 cm
Wymiar spania po rozłożeniu 140x266 cm
od  3590 zł
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MEBLE WYPOCZYNKOWE

NOWOŚĆSOFA 3 OSOBOWA
FAVO 
243/67/77 cm
od 2590 zł

SOFA FLUFF
3 OSOBOWA
211/95/84  cm
od 4190 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆSOFA 3 OSOBOWA ROCE
s180/g80/w82 cm 
od 1720 zł

SOFA 3 OSOBOWA
SOPHIE 
230/91/80 cm
od 4190 zł 

NOWOŚĆ

SOFA 2 OSOBOWA 
DUVET 
175/95/85 cm
od 2190 zł

SOFA 2 ,5 OSOBOWA
FAVO
207/67/77 cm
od 2390 zł

NOWOŚĆNOWOŚĆ SOFA 2 OSOBOWA
SOPHIE 
170/91/80 cm
od 3390 zł

SOFA 2 ,5 OSOBOWA
SOPHIE  
210/91/80  cm
od 3890 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NAROŻNIK DUVET
253/163/85 cm
od 3890 zł

NAROŻNIK FAVO 
DUŻY
306/210/77 cm
od 4590 zł

NAROŻNIK FAVO 
MAŁY
270/151/77 cm
od 4290 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ SOFA 3,5 OSOBOWA 
SOPHIE 
270/91/80 cm
od 4590 zł

NOWOŚĆ SOFA 2 OSOBOWA ROCE
s130/g80/w82 cm 
od 1310 zł

SOFA 2 OSOBOWA GABBA
s133/g89/w90 cm
od 2240 zł

SOFA 2 OSOBOWA ONDO
s146/g85/w95 cm
od 2080 zł

SOFA 2 OSOBOWA LOFT
s147/g90/w106 cm
od 2200 zł

SOFA 2 OSOBOWA
FAVO 
180/67/77 cm
od 2190 zł

NOWOŚĆSOFA 2 OSOBOWA DARELL
s176/g86/w90 cm
od 1090 zł

SOFA 2 OSOBOWA ALMA
s152/g69/w76 cm 
od 1460 zł

SOFA 2 OSOBOWA
PELUSA
261/151/86 cm
od 4760 zł

SOFA 3 OSOBOWA
DUVET
210/95/85 cm
od 2590 zł

SOFA 2 ,5 OSOBOWA 
DUVET 
190/95/85 cm
od 2390 zł

SOFA FLUFF 
2 ,5 OSOBOWA
191/95/84 cm
od 3890 zł

NOWOŚĆNOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆSOFA 3 OSOBOWA
PELUSA
229/99/86 cm
od 3170 zł

NAROŻNIK REPOS
s269/g90-154/w83 cm 
od 2590 zł

NAROŻNIK FLUFF MAŁY
265/165/84  cm
od 6490 zł

NAROŻNIK FLUFF DUŻY
285/165/84 cm
od 6690 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ NAROŻNIK PELUSA
z dwoma boczkami
350/231/86 cm
od 7360 zł

NAROŻNIK PELUSA DUŻY 
324/151/86  cm
od 5260 zł

NAROŻNIK PELUSA MAŁY
z dwoma boczkami
261/151/86 cm
od 4760 zł
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NAROŻNIK MODUS
s295/g188/w75 cm 
od 4300 zł

MODUŁ NAROŻNY
s98/g93/w75 cm 
od 900 zł

MODUŁ NAROŻNY MODUS
s90/g90/w75 cm 
od 1040 zł

PUF MODUS
s99/g60/w36 cm 
od 580 zł

MODUŁ KANAPA 1,5-OSOBOWA MODUS
s100/g93/w75 cm 
od 930 zł

SZEZLONG MODUS
s105/g153/w75 cm 
od 1380 zł

PODUSZKA OPARCIOWA CUSTOM
s92/g16-22/w35 cm 
od 390 zł

PODUSZKA SIEDZISKOWA CUSTOM
s92/g88/w14 cm 
od 560 zł

WYPOCZYNEK CUSTOM
s90/g90/w65 cm 
od 640 zł

MEBLE MODUŁOWE

MODUŁ NAROŻNY PELO
83/83/81 cm
od 1390 zł

MODUŁ POJEDYNCZY PELO
83/83/81 cm
od 1690 zł

PUF PELO
83/83/40 cm
od 1090 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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FOTEL ZOUK
s79/g66/w82 cm 
1000 zł

FOTEL LOFT
s77/g90/w106 cm 
od 1280 zł

FOTEL ROCE
s80/g80/w82 cm 
od 940 zł

FOTEL GABBA
s71/g89/w90 cm 
od 1300 zł

FOTEL VOLT
68/90/118 cm
od 1490 zł

FOTEL GRANT
s71/g84/w88 cm Cena 
1630 zł

FOTEL MILVA
s66/g82/w71 cm
od 1390 zł

FOTEL ONDO
s67/g85/w95 cm
od 1150 zł

PUF PIQU MAŁY
s58/g58/w43 cm 
od 620 zł

PUF PIQU DUŻY
s96/g58/w43 cm 
od 710 zł

PUF LIAM
s60/g60/w42 cm 
od 519 zł

PUF GABBA
s54/g56/w45 cm
od  610 zł

PUF COTTA
s66/g56/w45 cm 
Cena

PUF SLIDE DUŻY
100/44,5/45,5 cm
od 550 zł

PUF MILTON 
s95/g75/w45 cm 
710 zł

PUF SLIDE MAŁY 
44,5/44,5/45,5 cm
od 480 zł

PUF DARELL
s60/g60/w42 cm
od 450 zł

PUF ROCE 
s56/g56/w44 cm 
od 460 zł

PODNÓŻEK GRANT
s64/g44/w44 cm 
od 860 zł

PUF LOFT
s60/g46/w44 cm 
od 540 zł

PUF ONDO
s55/g40/w42 cm 
od 530 zł

PUF MAŁY NOEL
s52/g52/w45 cm 
od 600 zł

PUF SOPHIE
65/65/46 cm
od  890 zł

FOTELE I PUFY

FOTEL PIQU
s88/g96/w94 cm 
od 1360 zł

FOTEL COTTA
s90/g80/w92 cm 
od 1230 zł

FOTEL MILTON
s100/g90/w87 cm 
od 1240 zł

FOTEL LARS
s100/g856/w90 cm 
od 790 zł

FOTEL NOEL
s95/g85/w90 cm 
od 980 zł

FOTEL ALMA
s87/g89/w76 cm 
od 1150 zł

FOTEL DARELL
s100/g86/w90 cm 
od 790 zł

FOTEL SOPHIE
110/91/80 cm
od 2390 zł

FOTEL DUVET
75/95/85 cm
od 1740 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ FOTEL VOLT 
68/90/116 cm
od 1990 zł
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PLEDY I NARZUTY

NARZUTA UNDA
99 zł

PLED RHOMBO
249 zł

PLED NOBLE
249 zł

NARZUTA MEDEA
169 zł

PLED MERYNOS JODEŁKA
199 zł

PLED SAFI DUŻY
149 zł

PLED COMO
149 zł

NARZUTA NATTE
99 zł

NARZUTA NATTE
99 zł

PLED MALTA SZARY
179 zł

PLED KASZMIR
249 zł

PLED MERYNOS
199 zł
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VOXBOX.
PROGRAM
DO ARANŻACJI
WNĘTRZ

Nowa aplikacja VOXBOX to intuicyjny
i dostępny online program do 
aranżacji wnętrz. Z jego pomocą 
z łatwością zaprojektujesz i urządzisz 
wymarzoną przestrzeń, korzystając 
z szerokiego wyboru mebli, drzwi, 
podłóg i artykułów dekoracyjnych VOX. 
Dzięki synchronizacji z e-sklepem VOX 
szybko wycenisz wszystkie elementy 
i przemienisz projekt w rzeczywistość. 
Wypróbuj go na vox.pl i krok po 
kroku stwórz swoje miejsce do 
relaksu, wspólnych posiłków, twórczej 
pracy albo szalonych zabaw. Twórz 
realistyczne wizualizacje swoich
projektów i dziel się nimi ze swoimi
bliskimi za pomocą kilku kliknięć. 
Możesz też odwiedzić salon VOX 
i skorzystać z pomocy naszych 
doradców, a także odbyć wirtualny 
spacer po swoim wymarzonym 
wnętrzu.
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Meble VOX sp. z o.o. sp. k.

ul. Gdyńska 143

62-004 Czerwonak

vox.pl


