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Szanowni klienci!

Mamy przyjemność oddać w Wasze ręce katalog z ofertą mebli tapicerowanych marki Meble Marzenie na 
rok 2020. Bazując na osiągniętym dotychczas wysokim poziomie komfortu rozwinęliśmy nasz asortyment 
o nowe rozwiązania dotyczące funkcjonalności i stylistyki. W połączeniu ze zaktualizowaną gamą tkanin 
tapicerskich uzyskaliśmy interesujące efekty, co niniejszym chcemy tu zaprezentować. 

Naszym dotychczasowym kontrahentom z pewnością nie trzeba przypominać, lecz nowym – pragniemy 
zwrócić uwagę na szczególne cechy mebli tapicerowanych w naszej ofercie.

• Nasze meble zdecydowanie wyróżniają się na rynku polskim (i nie tylko) komfortem siedzenia i spania, 
jak również bardzo szerokim wyborem kolorów i wysokiej jakości tkanin, które klient może zastosować 
na dowolnym modelu.

• Stosujemy materiały najwyższej jakości, pochodzące od sprawdzonych dostawców. Nie stosujemy 
nieuzasadnionych oszczędności, które mogłyby wpłynąć na obniżenie komfortu siedzenia lub spania.

• Dowodem na powyższe stwierdzenie niech będą choćby stosowane przez nas wypełnienia siedzisk 
i funkcji spania naszych mebli – w zdecydowanej większości z użyciem sprężyn bonelowych, a niekiedy 
dodatkowo jeszcze sprężyn falistych. Wiele modeli posiada też piankę wysokoelastyczną – znacznie 
wygodniejszą i trwalszą od zwykłych pianek.

• Po rozłożeniu cała powierzchnia spania posiada zbliżoną sprężystość (klient nie ma przykrej niespodzianki 
w postaci wygodnej jednej połowy i niewygodnej drugiej).

• Zdecydowana większość naszych kanap i narożników posiada funkcję spania, która rozkładana jest za pomocą 
automatu unoszącego siedzisko podczas tej czynności i przez to zapobiegającego porysowaniu podłogi. 
W naszej ofercie występują też inne, nowoczesne rodzaje automatów, jak np. tzw. „delfin”, albo „puma”, które 
znacznie ułatwiają rozkładanie funkcji spania.

• Funkcję spania posiada prawie każda produkowana przez nas kanapa czy narożnik, a do tego również 
sporych rozmiarów pojemnik na pościel (niekiedy nawet po dwa).

• Stosujemy różne wkłady do poduch oparciowych, sylikonowy, sylikonowo-poliuretanowy, a także 
piankowy, dzięki czemu poducha długo zachowuje swój kształt i sprężystość. Dla mieszanki sylikonowo-
poliuretanowej zaleca się, aby raz na jakiś czas profilaktycznie uklepać poduchy z obu stron i na całej 
powierzchni, co pozwala zachować jej właściwości na jeszcze dłużej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości nasi przedstawiciele handlowi bądź konsultanci z przyjemnością udzielą 
niezbędnych wyjaśnień i pomogą w doborze kanapy lub narożnika.

Dear Customers,

We are most pleased to present you with the 2020 Catalogue of Meble Marzenie upholstered furniture. Based on 
the exceptional comfort level we have reached so far, we have expanded our product range by new solutions in the 
field of functionality and style. We combined them with the updated assortment of upholstery fabrics to achieve 
amazing effects, which we are proud to demonstrate.

Our current partners already know that, but if you are a new customer, we would like to draw your attention to 
some special properties of the upholstered furniture on our offer.

• Our furniture definitely stands out on the Polish market (but not only there) in terms of sitting and sleeping 
comfort as well as huge selection of colours and high quality of fabrics, which can be applied by the customer 
on any model.

• We use superb quality materials sourced from reliable suppliers. We do not economise on materials as this 
might reduce the comfort of sitting or sleeping.

• This is particularly evident in the construction of the seats and sleeping areas of our furniture – the vast 
majority contain bonnell springs, and occasionally also zig-zag. Many models also include high-resilience 
foam, which is much more comfortable and durable than ordinary foams.

• After pulling out, the whole sleeping area offers a similar level of resilience (there is no unpleasant surprise that 
one half is comfortable and the other half is not).

• The vast majority of our sofas and corner sofas feature a sleeping function. It is pulled out using a special mechanism 
that lifts the seat during this operation, which protects the floor from being scratched. We also offer other modern types 
of special mechanisms, such as “dolphin” or “puma”, which make it easier to pull out the sleeping function.

• The sleeping function is available in nearly all our sofas and corner sofas, which also have a big bedding box 
(sometimes even two).

• The backrest cushion filling is made of molded PUR foam or a silicone-polyurethane mix used in an 
appropriate proportion, which helps maintain its shape and resilience for a long time. It is recommended to 
plump up the backrest cushions on both sides and on the whole surface every once in while, which helps 
preserve their properties for longer.

Should you have any questions, our sales  epresentatives or consultants will be happy to provide any necessary 
explanations and help you choose the perfect sofa or corner sofa.

2



Meble Modułowe to niezwykle uniwersalne rozwiązanie 
dla każdego rodzaju wnętrz – bez względu na ich wielkość. 
Szczególnie polecane do tzw. pomieszczeń nieustawnych, 
np. wąskich, albo o nieregularnym układzie. Klient otrzymuje 
w ten sposób możliwość samodzielnego decydowania  
o wielkości, kształcie oraz funkcjonalności swojego mebla 
wypoczynkowego. Tak więc ten sam mebel w zależności od 
ilości i rodzaju zamówionych modułów może stać się małą 
kanapą, albo wielkim narożnikiem, może mieć funkcję spania 
lub nie – odpowiednio do charakteru oferowanego modelu, 
a także wyobraźni i potrzeb nabywcy.

Modular Furniture is a universal solution for every type of 
interior, regardless of its size. It is particularly recommended for 
incommodious spaces, including narrow or irregularly shaped 
rooms. With modular solutions, customers themselves may 
decide on the size, shape and functionality of their lounge 
furniture. Depending on the number and type of modules 
ordered, a particular piece of furniture can become a small sofa 
or a big corner sofa, with or without a sleeping function – to suit 
the character of the model offered and the buyer’s imagination 
and needs.

MODULAR 
FURNITURE
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pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

pojemnik na pościel
bedding box

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

sprężyny faliste
zig-zag springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

Wersja „U-form”. Zestaw zaprezentowany powyżej składa się z modułów: L1F+L2F+R3F. Tkanina na zdjęciu: KRONOS 29, kat. PROMOCJA
„U-form” version. The set presented above consists of modules: L1F+L2F+R3F. Fabric shown in the photograph: KRONOS 29, cat. PROMOCJA

mebel modułowy
modular furniture

Flavio
poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane - 
silicone filling

automat typu „delfin”
“dolphin” mechanism

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

Wielkość powierzchni spania uzależniona od ostatecznie 
wybranych przez klienta modułów i ich układu. 
Uwaga! Moduł „sofa”, posiadający rozkładaną funkcję 
spania nadaje się do spania dla osoby dorosłej tylko 
w zestawieniu z jedną z otoman.

The size of the sleeping area depends on the modules 
and their layout ultimately chosen by the client.
Attention! The „sofa” module, which has a sleeping 
function, is suitable for sleeping for an adult only in 
combination with one of the ottoman.

mebel modułowy
modular furniture



5

91

94

46

164

91

46

98
12

214

59

52

31
93

91

105

12
179

22

46

95

Wersja „narożnika otwartego”.
Zestaw zaprezentowany po lewej stronie 

składa się z modułów: L1F+L2F+R4

The „open corner” version. The set presented 
on the left consists of modules: L1F+L2F+R4

Wersja „narożnika zamkniętego” 
Zestaw zaprezentowany po prawej stronie 

składa się z modułów:  L4+L2F+R3F

The „closed corner” version. The set presented 
on the right consists of modules:  L4+L2F+R3F

Otomana otwarta (z pojemnikiem na pościel)
Open ottoman (with a container for bedding)

L2F
Sofa 2os. z funkcją spania

2-seater sofa with sleep function
Otomana zamknięta (z pojemnikiem na pościel)

Closed ottoman (with container for bedding)
Podłokietnik
The armrest

L1F L3F L 4 R1F

lewa / left lewa / left lewy / leftprawa / right prawa / right prawy / right

R3F R4
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pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

pojemnik na pościel
bedding box

regulowany zagłówek
adjustable headrest

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree

mebel z funkcją spania
sleeping function

Tkanina na zdjęciu:  ALFA 14, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk
Fabric shown in the photograph: ALFA 14, cat. PROMOCJA, feet finish: beech

mebel modułowy
modular furniture

Riva
Wielkość powierzchni spania uzależniona od 
ostatecznie wybranych przez klienta modułów  
i ich układu. 
Uwaga! Moduł „sofa”, posiadający rozkładaną 
funkcję spania nadaje się do spania dla osoby 
dorosłej tylko w zestawieniu z jedną z otoman.

The size of the sleeping surface depends on the modules 
and their layout ultimately chosen by the client.
Attention! The „sofa” module, which has a sleeping 
function, is suitable for sleeping for an adult only in 
combination with one of the ottoman.

Wersja „narożnika otwartego”,  
z wąską otomaną. 
Zestaw zaprezentowany po lewej  
stronie składa się z modułów: V2L+V3+V5R

The „open corner” version, with a narrow 
ottoman. The set presented on the left 
consists of modules: V2L+V3+V5R

Wersja „narożnika otwartego”, 
z szeroką otomaną. 
Zestaw zaprezentowany po prawej stronie 
składa się z modułów: V1L+V3+V5R

The „open corner” version, with a wide 
ottoman. The set presented on the right 
consists of modules:  V1L+V3+V5R

automat typu „delfin”
“dolphin” mechanism

mebel modułowy
modular furniture

sprężyny faliste
zig-zag springs

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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Tkanina na zdjęciu:  ALFA 14, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk. 
Wersja „U-form”, z szeroką otomaną. Zestaw zaprezentowany powyżej składa się z modułów: V1L+V3+V4R
Fabric shown in the photograph: ALFA 14, cat. PROMOCJA, feet finish: beech .  
The „U-form” version, with a wide ottoman. The set presented above consists of modules: V1L+V3+V4R

Tkanina na zdjęciu:  ALFA 14, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk. 
Wersja „narożnika zamkniętego”. Zestaw zaprezentowany powyżej składa się z modułów: V5L+V3+V4R
Fabric shown in the photograph: ALFA 14, cat. PROMOCJA, feet finish: beech .  
The version of „closed corner”.  The set presented above consists of modules: V5L+V3+V4R

Tkanina na zdjęciu: SALVADOR 05, kat. A, wybarwienie nóżek: buk. 
Zestaw zaprezentowany powyżej składa się z modułów: V5L+V3+V6R.
Fabric shown in the photograph: SALVADOR 05, kat. A, feet finish: beech.
The set presented above consists of modules: V5L+V3+V6R.

Tkanina na zdjęciu: SALVADOR 05, kat. A, wybarwienie nóżek: buk. 
Zestaw zaprezentowany powyżej składa się z modułów: V5L+V3+V6R+V7.
Fabric shown in the photograph: SALVADOR 05, kat. A, feet finish: beech.
The set presented above consists of modules: V5L+V3+V6R+V7.
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V3 
Sofa 2 os. z funkcją spania
2-seater sofa with sleep function

V6R 
Otomana zamknięta krótka  
z pojemnikiem na pościel - prawa
Closed short ottoman short  
with a container for bedding – right

V1L
Otomana szeroka otwarta  
z pojemnikiem na pościel - lewa
Open wide ottoman  
with a container for bedding - left

V1R
Otomana szeroka otwarta  
z pojemnikiem na pościel - prawa
Open wide ottoman  
with a container for bedding - right

V2L 
Otomana wąska otwarta  
z pojemnikiem na pościel - lewa
Open narrow ottoman  
with a container for bedding - left

V4L 
Otomana zamknięta długa  
z pojemnikiem na pościel - lewa
Closed long ottoman  
with a container for bedding – left

V6L 
Otomana zamknięta krótka  
z pojemnikiem na pościel - lewa
Closed short ottoman short  
with a container for bedding – left

V2R 
Otomana wąska otwarta  
z pojemnikiem na pościel - prawa
Open narrow ottoman  
with a container for bedding - right

V4R 
Otomana zamknięta długa  
z pojemnikiem na pościel - prawa
Closed long ottoman  
with a container for bedding – right

V6R 
Otomana zamknięta krótka  
z pojemnikiem na pościel - prawa
Closed short ottoman short  
with a container for bedding – right

V5L 
Podłokietnik - lewy
The armrest – left

V7 
Puf  
zamknięty
Closed pouf

V5R 
Podłokietnik - prawy
The armrest – right

V7 
Puf  
otwarty
Open pouf
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Oferujemy państwu narożniki o różnych wielkościach  
i rozmaitych funkcjach. Duża rozpiętość stylów, gabarytów 
i cen pozwala niemal każdemu klientowi na zaspokojenie 
swoich potrzeb względem własnego gustu. Zdecydowana 
większość naszych narożników została wyposażona  
w wygodne siedziska, funkcje spania i duże pojemniki 
na pościel – lub niekiedy nawet dwa. Inne posiadają np. 
ruchome zagłówki, albo ułatwienia przy rozkładaniu funkcji 
spania przy pomocy automatu typu „puma” lub „delfin”. 
Duży wybór rodzajów i kolorów tkanin z pewnością będzie 
kolejnym atutem przy doborze mebla do państwa domu lub 
mieszkania.

We offer corner sofas of various sizes and functions. The 
broad range of styles, dimensions and prices allows virtually 
all customers to satisfy their needs in terms of taste. The vast 
majority of our corner sofas are equipped with comfortable 
seats, sleeping functions and big bedding boxes – or sometimes 
even two. Others feature movable headrests or the “puma” 
or “dolphin” mechanism, which makes it easier to pull out the 
sleeping function. Our wide selection of types and colours of 
fabrics will surely be another advantage when selecting furniture 
for your house or flat.

CORNER SOFAS
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nóżki/ legs 10x5x5 cm, 20x5x5 cm 

87 / 99
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Tkanina na zdjęciu: BERGAMO 82 , kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 190 x 136 cm. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy. 
Fabric shown in the photograph: BERGAMO 82, cat. PROMOCJA, legs: chrome, sleeping area: 190 x 136 cm. The main photo shows the right corner version of the sofa.

narożnik
corner sofa

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

automat typu „puma”
“puma” mechanism

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

pojemnik na pościel
bedding box

regulowany zagłówek
adjustable headrest

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree

sprężyny faliste
zig-zag springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

automat „od ściany”
“wall-side” mechanism

najwyższy komfort  spania
supreme sleeping comfort level
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narożnik
corner sofa

nóżki/ legs 10x5x5, 20x5x5

87 / 99
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Tkanina na zdjęciu: ALFA 4, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 138 x 218 cm. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy.
Fabric shown in the photograph: ALFA 4, cat. PROMOCJA, legs: chrome, sleeping area: 138 x 218 cm. The main photo shows the right corner version of the sofa.

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

automat typu „puma”
“puma” mechanism

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
Back cushion filling made of foam

pojemnik na pościel
bedding box

regulowany zagłówek
adjustable headrest

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree

sprężyny faliste
zig-zag springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

najwyższy komfort  spania
supreme sleeping comfort level
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Tkanina na zdjęciu: SALVADOR 1, kat. A, nóżki: metal, czarne, powierzchnia spania: 192 x 121 cm. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy. 
Fabric shown in the photograph: SALVADOR 1, cat. A, legs: metal, black, sleeping area: 192 x 121 cm. The main photo shows the right corner version of the sofa.

narożnik
corner sofa

nóżki/ legs 9 cm

71

219
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49/59
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pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

automat typu „delfin”
“dolphin” mechanism

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

pojemnik na pościel
bedding box

regulowany zagłówek
adjustable headrest

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree

sprężyny faliste
zig-zag springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

automat „od ściany”
“wall-side” mechanism
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narożnik
corner sofa

Luca
pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

pojemnik na pościel
bedding box

regulowany zagłówek
adjustable headrest

sprężyny faliste
zig-zag springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

70

216

42
99

55

102

273

Tkanina na zdjęciu: VASCO 10, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 192 x 121 cm. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy.
Fabric shown in the photograph: VASCO 10, cat. PROMOCJA, nóżki: chrome, sleeping area: 192 x 121 cm. The main photo shows the right corner version of the sofa.

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

automat typu „delfin”
“dolphin” mechanism

nóżki/ legs 9 cm

automat „od ściany”
“wall-side” mechanism

poduchy oparciowe 
przymocowane na stałe
attached back cushions

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree
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narożnik
corner sofa

automat typu „delfin”
“dolphin” mechanism

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion nóżki/ legs 12 cm

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

pojemnik na pościel
bedding box

najwyższy stopień komfortu siedzenia
supreme sitting comfort degree

Angela

Tkanina na zdjęciu: PRIMO 89, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 220 x 123 cm. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy. 
Fabric shown in the photograph: PRIMO 89, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 220 x 123 cm. The main photo shows the right corner version of the sofa. 

mebel z funkcją spania
sleeping function

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

87 
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nóżki/ legs 12cm

Tkanina na zdjęciu: SALVADOR 14 kat. A , nóżki: chrom, powierzchnia spania 120x220. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy.
Fabric shown in the photograph: SALVADOR 14 cat. A, legs: chrome, sleeping area: 120x220. The main photo shows the right corner version of the sofa.

narożnik
corner sofa

Bali
automat typu „delfin”
“dolphin” mechanism

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

pojemnik na pościel
bedding box

najwyższy stopień komfortu siedzenia
supreme sitting comfort degree

mebel z funkcją spania
sleeping function

sprężyny faliste
zig-zag springs

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

poduchy oparciowe  
przymocowane na stałe
attached back cushions

automat „od ściany”
“wall-side” mechanism

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

podłokietniki regulowane 
 adjustable armrests

87

186
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narożnik
corner sofa dostępny fotel

armchair available 
dostępna kanapa
sofa available 

dostępny puf
pouf available

nóżki / legs 17 cm

Scandi

Tkanina na zdjęciu: SORO 13, kat. PROMOCJA, nóżki: buk. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy. 
Fabric shown in the photograph: SORO 13, cat. PROMOCJA, feet finish: beech. The main photo shows the right corner version of the sofa.

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

95

204

49

78
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85

53

110
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narożnik
corner sofa

nóżki / feet 13,5 cm

Ricardo

Tkanina na zdjęciu: PRIMO 84, kat. PROMOCJA, nóżki: czarne, metal. Główna aranżacja przedstawia narożnik lewy. 
Fabric shown in the photograph: PRIMO 84, cat. PROMOCJA, feet: metal, black. The main photo shows the left corner version of the sofa.

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

najwyższy stopień komfortu siedzenia
supreme sitting comfort degree

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

85

170

30

455594

58

108

311
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narożnik + fotel
corner sofa + armchair

nóżki/ feet 17 cm, 15 cm

pojemnik na pościel
bedding box

Vida

Tkanina na zdjęciu: PRIMO 72, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk, powierzchnia spania: 220 x 137 cm. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy.
Fabric shown in the photograph: PRIMO 72, cat. PROMOCJA, feet finish: beech, sleeping area: 220 x 137 cm. The main photo shows the right corner version of the sofa.

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

najwyższy komfort  siedzenia
sitting comfort degree

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

dostępny fotel
armchair available 

dostępna kanapa
sofa available 

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

91

247

4863

16/9

88

55

89

253bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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narożnik
corner sofa

nóżki/ feet 13,5/12 cm

Falco

Tkanina na zdjęciu: SALVADOR 13, kat. A, nóżki: czarne, metalowe. Główna aranżacja przedstawia narożnik lewy. 
Fabric shown in the photograph: SALVADOR 13, cat. A, feet: metal, black. The main photo shows the left corner version of the sofa.

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

najwyższykomfort  siedzenia
supreme sitting comfort degree

87

179

4454
31/22

99

61

112

317
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91

231

4261
15

99

54

99

255

42

63

91

168

42

61

15

99

54

99

255

narożnik
corner sofa sprężyny typu bonell

bonnell springs

Lux-System 
Lux-System

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

91

183

4261
15

99

54

99

255

61

nóżki/ feet 
10x4 cm, 13x4 cm

Rebeca
wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

pojemnik na pościel
bedding box

mebel z funkcją spania
sleeping function

narożnik w konfiguracji półotwartej
corner in semi-open configuration

narożnik w konfiguracji zamkniętej
corner in a closed configuration

narożnik w konfiguracji z pufem
corner in a configuration with pouf

Tkanina na zdjęciu: PEGASUS 09/ PEGASUS 97, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: orzech, powierzchnia spania: 215 x 141 cm. 
Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy. 
Fabric shown in the photograph: PEGASUS 09/ PEGASUS 97, cat. PROMOCJA, feet finish: walnut, sleeping area: 215 x 141 cm. 
The main photo shows the right corner version of the sofa.

dostępny fotel
armchair available 

dostępna kanapa
sofa available 

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

sprężyny faliste
zig-zag springs

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

najwyższy komfort  spania
supreme sleeping comfort level
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Tkanina na zdjęciu: MONOLITH 38 kat. PROMOCJA; nóżki: czarne, metalowe; powierzchnia spania 190 x 136 cm. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy.
Fabric shown in the photograph: MONOLITH 38, cat. PROMOCJA, feet:metal, black; sleeping area: 190 x 136 cm. The main photo shows the right corner version of the sofa.

N
O

W
O

Ś
Ć

narożnik
corner sofa

Magnus

nóżki/ legs 10x5x5, 20x5x5

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

automat typu „puma”
“puma” mechanism

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

pojemnik na pościel
bedding box

regulowany zagłówek
adjustable headrest

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree

sprężyny faliste
zig-zag springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

87 / 99

203

44

58

24

99

60

103

260

automat „od ściany”
“wall-side” mechanism

najwyższy komfort  spania
supreme sleeping comfort level
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narożnik
corner sofa

2

nóżki/ feet 10x5 cm

87

162

42
63

13
93

60

91

243

jaśki w komplecie - 2 szt
two cushions included

Mark

Tkanina na zdjęciu: siedzisko i poduchy VITAL 22, korpus MADRYT 120, poduszki dekor. VITAL 07, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk, powierzchnia spania: 202 x 140 cm. 
Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy. 
Fabric shown in the photograph: seat and backrest cushions VITAL 22, sides, body MADRYT 120, decorative pillows VITAL 07, feet finish: beech, cat. PROMOCJA, sleeping area: 202 x 140 cm.  
The main photo shows the right corner version of the sofa.

sprężyny typu bonell
bonnell springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

automat typu „puma”
„puma” mechanism

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

najwyższy komfort  siedzenia
supreme sitting comfort degree

pojemnik na pościel
bedding box

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

poduchy oparciowe 
przymocowane na stałe
attached back cushions

najwyższy komfort  spania
supreme sleeping comfort level
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narożnik
corner sofa

nóżki/ feet 
10x5x3 cm, 10x5x10 (kątowa/ angular)

Alessio

Tkanina na zdjęciu: siedzisko i poduchy VITAL 22, boki i korpus MADRYT 120, jaśki VITAL 18, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: dąb rustical, powierzchnia spania: 202 x 140 cm. 
Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy. Dla narożnika Alessio jaśki za dopłatą. 
Fabric shown in the photograph: seat and backrest cushions VITAL 22, sides, body MADRYT 120, pillows VITAL 18, cat. PROMOCJA, feet finish: rustical oak, sleeping area: 202 x 140 cm. 
The main photo shows the right corner version of the sofa. Alessio corner pillows for extra charge.

sprężyny typu bonell
bonnell springs

Lux-System 
Lux-System 

mebel z funkcją spania
sleeping function

automat typu „puma”
„puma” mechanism

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

najwyższy komfort  siedzenia
supreme sitting comfort degree

pojemnik na pościel
bedding box

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

87

162

4263

13
93

60

91

240
najwyższy komfort  spania
supreme sleeping comfort level
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Tkanina na zdjęciu: EVEREST 12, kat. B, wybarwienie nóżek: buk, powierzchnia spania 202x140 cm. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy.
Dwa wałki stanowiące uzupełnienie mechanizmu regulacji oparcia. Jaśki nie są w cenie narożnika. 
Fabric shown in the photograph: EVEREST 12, cat. B, feet: beech, sleeping area: 202 x 140 cm. The main photo shows the right corner version of the sofa.
Two bolsters integrated with the backrest adjustment mechanism.

N
O

W
O

Ś
Ć

narożnik
corner sofa

nóżki / legs 10x5 cm

Flores

2
wałki w komplecie - 2 szt
two bolsters included

sprężyny typu bonell
bonnell springs

Lux-System
Lux-System 

mebel z funkcją spania
sleeping function

automat typu „puma”
„puma” mechanism

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

najwyższy komfort  siedzenia
supreme sitting comfort degree

pojemnik na pościel
bedding box

76

162

4263

13

93

60

91

243najwyższy komfort  spania
supreme sleeping comfort level
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narożnik
corner sofa

nóżki / feet
10x2 cm

Grand

Tkanina na zdjęciu: siedziesko i poduchy SORO 97, korpus i boczki MADRYT 120, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 202 x 142 cm. 
Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy.
Fabric shown in the photograph: seat and cushions: SORO 97, body and sides MADRYT 120, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 202 x 142 cm.  
The main photo shows the right corner version of the sofa.

sprężyny typu bonell
bonnell springs

narożnik uniwersalny
universal corner sofa

Lux-System
Lux-System

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

mebel z funkcją spania
sleeping fu0nction

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

dwa pojemniki na pościel
two bedding boxes

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

90

156

42

58
17

102

59

61

234 H
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bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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narożnik
corner sofa

nóżki/ feet 10x2 cm

Pola

Tkanina na zdjęciu: ALFA 13,  wstawki i korpus MADRYT 120, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 202 x 142 cm. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy. 
Fabric shown in the photograph: ALFA 13, inserts and body MADRYT 120, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 202 x 142 cm. The main photo shows the right corner version of the sofa.

sprężyny typu bonell
bonnell springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

mebel z funkcją spania
sleeping function

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

dwa pojemniki na pościel
two bedding boxes

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

Lux-System
Lux-System

90

156

4251

15

102

60

61

232

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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narożnik
corner sofa

Prima

nóżki/ feet 14x4 cm

Tkanina na zdjęciu: KRONOS 19, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 204 x 143 cm. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy. 
Fabric shown in the photograph: KRONOS 19, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 204 x 143 cm. The main photo shows the right corner version of the sofa.

sprężyny typu bonell
bonnell springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

dwa pojemniki na pościel
two bedding boxes

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

narożnik uniwersalny
universal corner sofa

Lux-System
Lux-System

mebel z funkcją spania
sleeping function

90

155

44
64

18

101

58

61

240

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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narożnik
corner sofa

nóżki / feet 
10x2 cm, 17x2 cm

89

155

42
57

22

100

54

61

243

Collin

Tkanina na zdjęciu: siedzisko, poduchy i boczki SORO 90, wstawki i korpus SORO 83, kat. PROMOCJA,nóżki: chrom, powierzchnia spania: 202 x 142 cm. 
Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy.
Fabric shown in the photograph: seat, cushions and sides - SORO 90, Inserts and body - SORO 83, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 202 x 142 cm.  
The main photo shows the right corner version of the sofa.

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

pianka poliuretanowa
polyurethane foam

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

dwa pojemniki na pościel
two bedding boxes

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

narożnik uniwersalny
universal corner sofa

sprężyny typu bonell
bonnell springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

dostępny fotel
armchair available 

dostępna kanapa
sofa available 
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narożnik
corner sofa

nóżki/ feet 
10x2 cm

RS

Tkanina na zdjęciu: BERGAMO 92, wstawki i korpus MADRYT 1100 HONEY, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 202 x 142 cm. Ekoskóra MADRYT w odmianie 
HONEY dostępna jest również w kolorach 120, 190, 195. Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy.  
Fabric shown in the photograph: BERGAMO 92, inserts and body MADRYT 1100 HONEY, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 202 x 142 cm. HONEY variant of MADRYT artificial 
leather is also available in colours: 120, 190, 195. The main photo shows the right corner version of the sofa.

H
I

T

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

sprężyny faliste
zig-zag springs

dwa pojemniki na pościel
two bedding boxes

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

narożnik uniwersalny
universal corner sofa

sprężyny typu bonell
bonnell springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

Lux-System
Lux-System

90

156

4267

17

102

59

61

234

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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narożnik
corner sofa

Aspen

nóżki / feet 10 x 4cm

Tkanina na zdjęciu: siedzisko i poduchy RONDA 09, boczki i wstawki MADRYT 915, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: orzech, powierzchnia spania: 199 x 140 cm. 
Główna aranżacja przedstawia narożnik prawy. 
Fabric shown in the photograph: seat and backrest cushions RONDA 09, sides and inserts MADRYT 915, feet finish: walnut, cat. PROMOCJA, sleeping area: 199 x 140 cm.  
The main photo shows the right corner version of the sofa.

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

pianka poliuretanowa
polyurethane foam

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

dwa pojemniki na pościel
two bedding boxes

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

narożnik uniwersalny
universal corner sofa

sprężyny typu bonell
bonnell springs

mebel z funkcją spania
sleeping function 92

144

43
58

13
98

57

58

224



Dział „kanapy” poświęcony jest w zasadzie kilku rodzajom 
mebli wypoczynkowych: to nie tylko popularne DL-ki o różnym 
stopniu komfortu i w rozmaitej stylistyce, ale również wersalki, 
czy fotele. W niektórych przypadkach nazwy modeli kanap 
i foteli pokrywają się z nazwami występującymi w dziale 
„Narożniki”, co oznacza, że mogą one wspólnie tworzyć 
komplet np. w dużym pomieszczeniu. To jeszcze bardziej 
zwiększa różnorodność i skalę funkcjonalności, jaką otrzymują 
nasi klienci z pomocą niniejszego katalogu.

The “Sofas” section is devoted basically to various types 
of lounge furniture: not only the popular DL-type sofas 
representingvarious comfort levels and styles, but also click-
clack sofa beds, teenage couches or armchairs. In some cases, 
the names of sofa and armchair models correspond with the 
names in the “Corner Sofas” section, which indicates that they 
can form a complete set together, e.g. in a spacious room. This 
even further expands the variety and range of functionalities we 
may offer to our customers in this catalogue.

SOFAS

31
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kanapa + puf
sofa bed + pouf

pianka wysokoelastyczna
highly elastic foam

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
cushions made of foam

pojemnik na pościel w postaci pufa
container for bedding applies only 
to pouffes

regulowany zagłówek
adjustable headrest

sprężyny faliste
zig-zag springs

mebel z funkcją spania
sleeping functionMatteo

nóżki/feet 10x5x5 cm, 20x5x5 cm

pojemnik na pościel dotyczy tylko pufa 
container for bedding applies only to pouffes

Tkanina na zdjęciu: KRONOS 04, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 195 x 127 cm. 
Fabric shown in the photograph: KRONOS 04, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 195x 127 cm

44

60 98

87 / 99

58

44
24

60

98

248

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

najwyższy komfort  siedzenia
supreme sitting comfort degree

dostępny puf
pouf available

automat typu „delfin”
“dolphin” mechanism

H
I

T
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N
O
W

O
Ś
Ćkanapa

sofa bed

Tkanina na zdjęciu: MATT VELVET 83, kat. Promocja, powierzchnia spania 196x145 cm.. 
Fabric shown in the photograph: MATT VELVET 83, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 196 x 145 cm.

Borneo
pianka wysokoelastyczna
highly elastic foam

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
cushions made of foam

pojemnik na pościel w postaci pufa
container for bedding applies only 
to pouffes

regulowany zagłówek
adjustable headrest

sprężyny faliste
zig-zag springs

mebel z funkcją spania
sleeping function

najwyższy komfort  siedzenia
supreme sitting comfort degree

automat typu „puma”
“puma” mechanism

87 / 99

57

44

12

59

98

222
najwyższy komfort  spania
supreme sleeping comfort level
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kanapa
sofa bed

N
O

W
O

Ś
Ć Laguna

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

pojemnik na pościel
bedding box

mebel z funkcją spania
sleeping function

sprężyny faliste
zig-zag springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

sprężyny typu bonell
bonnell springs

Lux-System
Lux-System

Tkanina na zdjęciu: MATT VELVET 72, kat. PROMOCJA; nóżki: czarne + chrom, powierzchnia spania 191 x 141 cm.
Fabric shown in the photograph: MATT VELVET 72, cat. PROMOCJA, feet: black + chrome, sleeping area: 191 x 141 cm.

95

44

54

98

213

nóżki/feet 9 cm

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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nóżki / feet 17cm

49

63 86

Tkanina na zdjęciu: SORO 76, ozdobna kedra SORO 83,  kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk. 
Fabric shown in the photograph: SORO 76, decorative keder SORO 83, cat. PROMOCJA, feet finish: beech.

Scandi
Komplet wypoczynkowy 

Kanapa 3 os. + kanapa 2 os. + fotel + puf

New Scandi Lounge set  
3-seater sofa + 2-seater sofa + armchair + pouf

kanapa 3-os. / 3-seater sofa

kanapa 2-os./ 2-seater sofa

fotel / armchair

puf / pouf
pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

sprężyny faliste
zig-zag springs

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny fotel
armchair available 

dostępny puf
pouf available

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

dostępny narożnik
corner sofa available 

9578

49

14
53

85

222
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110

49
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wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
cushions made of foam

mebel z funkcją spania
sleeping function

nóżki / feet 
17 cm, 15 cm

Tkanina na zdjęciu: LARS 82, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk, powierzchnia spania: 192 x 141 cm.
Fabric shown in the photograph: LARS 82, cat. PROMOCJA, feet finish: beech, sleeping area: 192 x 141 cm.

kanapa + fotel
sofa bed + armchair

Dolly 9162

48

14

58

99

223

9162

48

14

58

90

88

sprężyny faliste
zig-zag springs

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

dostępny fotel
armchair available 

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

pojemnik na pościel
bedding box

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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nóżki / feet 
17 cm, 15 cm

mebel z funkcją spania
sleeping function

Tkanina na zdjęciu: MONOLITH 84, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk, powierzchnia spania: 141 x 192 cm. 
Fabric shown in the photograph: MONOLITH 84, cat. PROMOCJA, feet finish: beech, sleeping area: 141 x 192 cm.

kanapa + fotel
sofa bed + armchair

Vida

pojemnik na pościel
bedding box

sprężyny faliste
zig-zag springs

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny fotel
armchair available 

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

dostępny narożnik
corner sofa available 

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

91
63

48
16/9

55

90

225

16

9163

48

16

55

90

92

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree
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Tkanina na zdjęciu: COUNTRY 18/ COUNTRY 15; kat. PROMOCJA; nóżki: chrom, powierzchnia spania: 140 x 210cm.
Fabric shown in the photograph: COUNTRY 18/ COUNTRY 15, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 140 x 210cm.
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kanapa
sofa bed

Elena
87

60

43

20

58

98

181

nóżki/feet 5 cm

mebel z funkcją spania
sleeping function

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

automat typu „puma”
“puma” mechanism

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

sprężyny faliste
zig-zag springs

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

dwa pojemniki na pościel  
w podłokietnikach
two bedding boxes in armrests
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pojemnik na pościel
container for bedding

mebel z funkcją spania
sleeping function

Tkanina na zdjęciu: VASCO 5, wstawki i korpus MADRYT 985, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: orzech, powierzchnia spania: 141 x 190 cm.
Fabric shown in the photograph: VASCO 5, inserts and body MADRYT 985, cat. PROMOCJA, feet finish: walnut, sleeping area: 141 x 190 cm.

kanapa + fotel
sofa bed + armchair

Rebeca H
I

T

nóżki / feet 
13 x 4 cm, 10 x 4 cm

93
61

43

54

102

223

9361

43

16

57

102

83

16

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

Lux-System
Lux-System

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

dostępny fotel
armchair available 

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

sprężyny faliste
zig-zag springs

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

sprężyny typu bonell
bonnell springs

dostępny narożnik
corner sofa available 
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kanapa
sofa bed

nóżki / feet 22 cm

94
59

42
15

56

101

230

jaśki w komplecie 2 szt.
2 cushions included

mebel z funkcją spania
sleeping function

Tkanina na zdjęciu: SOFIA 1 całość / MADRYT 121, jaśki SOFIA 22 , kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 199 x 140 cm.
Fabric shown in the photograph: SOFIA 1 whole set / MADRYT121, pillows SOFIA 22, feet: chrome, cat. PROMOCJA, sleeping area: 199 x 140 cm.

Bianka

2pojemnik na pościel
bedding box

sprężyny faliste
zig-zag springs

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

Lux-System
Lux-System

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

sprężyny typu bonell
bonnell springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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kanapa
sofa bed

94
59

4314

56

99

218

pianka wysokoelastyczna
highly elastic foam

mebel z funkcją spania
sleeping function

Tkanina na zdjęciu: całość PEGASUS 88, jaśki PEGASUS 45, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 191 x 141 cm. Dla kanapy Gaspar jaśki za dopłatą. 
Fabric shown in the photograph: PEGASUS 88, pillows PEGASUS 45, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 191 x 141 cm. Gaspar sofa pillows for extra charge.

Gaspar

pojemnik na pościel
bedding box

sprężyny faliste
zig-zag springs

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

sprężyny typu bonell
bonnell springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

Lux-System
Lux-System

nóżki / feet  16 cm

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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kanapa
sofa bed

nóżki / feet 9 cm

90
45

58

95

200

Tkanina na zdjęciu: poduszki + siedzisko PAROS 05, kat. PROMOCJA, nóżki: metal, powierzchnia spania: 200 x 140 cm.
Fabric shown in the photograph: cushions + seat PAROS 05, cat. PROMOCJA, feet: metal, sleeping area: 200 x140 cm.

Olivio

H
I

T

pianka wysokoelastyczna
highly elastic foam

mebel z funkcją spania
sleeping function

pojemnik na pościel
bedding box

sprężyny faliste
zig-zag springs

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

sprężyny typu bonell
bonnell springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

Lux-System
Lux-System

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level



43

Tkanina na zdjęciu: FANCY 37 kat. PROMOCJA; nóżki metal, powierzchnia spania 197x143 cm. 
Fabric shown in the photograph: FANCY 37, cat. PROMOCJA, feet: metal, sleeping area: 197X143 cm.
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kanapa
sofa bed

Ikaria
pianka wysokoelastyczna
highly elastic foam

mebel z funkcją spania
sleeping function

pojemnik na pościel
bedding box

sprężyny faliste
zig-zag springs

wkład poduch oparciowych 
wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

sprężyny typu bonell
bonnell springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

Lux-System
Lux-System

95
56

45

8

54

100

214

nóżki / feet 9 cm

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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Tkanina na zdjęciu: poduszki + siedzisko FRESH 17, wstawki MADRYT 120, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 200 x 141 cm.
Fabric shown in the photograph: cushions + seat FRESH 17, inserts MADRYT 120, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 200 x 141 cm.

kanapa + puf
sofa bed+ pouf

Betty
mebel z funkcją spania
sleeping function

nóżki / feet 22 cm

92
42

56

100

200

42

79 45

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

pojemnik na pościel
bedding box

sprężyny faliste
zig-zag springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

Lux-System
Lux-System

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny puf
pouf available

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

sprężyny typu bonell
bonnell springs

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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Tkanina na zdjęciu: BREGO 31/ MADRYT 929, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk, powierzchnia spania: 200 x 140 cm. 
Fabric shown in the photograph: BREGO 31/ MADRYT 929 , feet finish: beech, cat. PROMOCJA, sleeping area: 200 x 140 cm.

Nicola98
42

54

100

200

kanapa + puf
sofa bed + pouf

mebel z funkcją spania
sleeping function

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

pojemnik na pościel
bedding box

sprężyny faliste
zig-zag springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

Lux-System
Lux-System

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny puf
pouf available

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

sprężyny typu bonell
bonnell springs

71

42

71

nóżki / feet 22 cm

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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nóżki / feet
17/9 cm

Tkanina na zdjęciu: SORO 34, jaśki SORO 61, kat.PROMOCJA wybarwienie drewna: calvados, powierzchnia spania: 190 x 140 cm.
Fabric shown in the photograph: SORO 34, pillows SORO 61,  cat. PROMOCJA, wood finish: calvados, sleeping area: 190 x 140 cm.

kanapa + fotel
sofa bed + armchairH

I
T Alex

9972

48

23
54

90

107

mebel z funkcją spania
sleeping function

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

pojemnik na pościel
bedding box

sprężyny faliste
zig-zag springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny fotel
armchair available 

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

sprężyny typu bonell
bonnell springs 10073

48

23

24150

98
jaśki w komplecie - 2 szt.
two sleeping cushions included

2

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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nóżki/ feet 17 cm

kanapa + fotel
sofa bed + armchair

Dorothy

Tkanina na zdjęciu: LARS 92, jaśki LARS 27, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk, powierzchnia spania: 190 x 140 cm.
Fabric shown in the photograph: LARS 92, pillows LARS 27, cat. PROMOCJA, feet finish: beech, sleeping area: 190 x 140 cm. 

Tkanina na zdjęciu: 
BERGAMO 97, kat. PROMOCJA,  
wybarwienie nóżek: olcha.
Fabric shown in the photograph: 
BERGAMO 97, cat. PROMOCJA,  
feet finish: alder.

mebel z funkcją spania
sleeping function

pojemnik na pościel
bedding box

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

Lux-System
Lux-System

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny fotel
armchair available 

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

jaśki w komplecie 2 szt.
two cushions included

2

100

67/76

48

8

56

95

211

101
67/77

50

8
59

91

76

H
I

Tbardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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90
61

42

23

58

98

234

nóżki  / feet
17 x 4 cm, 13 x 4 cm

kanapa + fotel
sofa bed + armchair

Victor mebel z funkcją spania
sleeping function

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

pojemnik na pościel
bedding box

sprężyny faliste
zig-zag springs

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

Lux-System
Lux-System

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny fotel
armchair available 

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

sprężyny typu bonell
bonnell springs

Tkanina na zdjęciu: BERGAMO 92, wstawki i korpus MADRYT 194, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: wenge, powierzchnia spania: 189 x 141 cm.
Fabric shown in the photograph: BERGAMO 92, inserts and body MADRYT 194, cat. PROMOCJA,  wood finish: wenge, sleeping area: 189 x 141 cm.

9153

43

23
57

103

106

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level
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Collin

Tkanina na zdjęciu: siedzisko, poduchy i boczki – BERGAMO 92, wstawki i korpus BERGAMO 97, kat. PROMOCJA, nóżki: chrom, powierzchnia spania: 190 x 142 cm. 
Fabric shown in the photograph: seat, cushions and sides - BERGAMO 92, Inserts and body - BERGAMO 97, cat. PROMOCJA, feet: chrome, sleeping area: 190 x 142 cm.

kanapa + fotel
sofa bed + armchair

pianka poliuretanowa
polyurethane foam

8957

42

22

54

100

236

nóżki / feet 
10 x 2 cm, 17 x 2 cm

nóżki / feet 
17 x 3 cm

mebel z funkcją spania
sleeping function

pojemnik na pościel
bedding box

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny fotel
armchair available 

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

dostępny narożnik
corner sofa available 

sprężyny typu bonell
bonnell springs

9153

43

22
57

103

104

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism
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Tkanina na zdjęciu: LARS 79, kat. PROMOCJA, nóżki: buk, powierzchnia spania: 188 x 142 cm.
Fabric shown in the photograph: LARS 79, cat. PROMOCJA, feet: beech, sleeping area: 188 x 142 cm.

kanapa
sofa bed

Carmen
mebel z funkcją spania
sleeping function

pojemnik na pościel
bedding box

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

sprężyny typu bonell
bonnell springs

90
57

43

13

53

96

215

nóżki / feet 
10 x 4 cm, 13 x 4 cm

pianka poliuretanowa
polyurethane foam

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism
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9162

42

13

58

98

215

nóżki / feet 
10 x 4 cm, 13 x 4 cm

kanapa + fotel
sofa bed + armchair

Ferro B

Tkanina na zdjęciu: siedzisko BERGAMO 23, poduszki BERGAMO 24, kat. PROMOCJA, wybarwienie drewna: orzech, powierzchnia spania: 189 x 142 cm. 
Fabric shown in the photograph: seat BERGAMO 23, cushions BERGAMO 24, cat. PROMOCJA, wood finish: walnut, sleeping area: 189 x 142 cm.

91

90

84

4353

57

13

mebel z funkcją spania
sleeping function

pojemnik na pościel
bedding box

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny fotel
armchair available 

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

sprężyny typu bonell
bonnell springs

pianka poliuretanowa
polyurethane foam
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kanapa
sofa bed

Flow

Tkanina na zdjęciu: siedzisko + duże poduchy front INARI 23, korpus i wstawki MADRYT 128, kat. PROMOCJA, wybarwienia nóżek: chrom, powierzchnia spania: 200 x 140 cm.
Fabric shown in the photograph: seat + large backrest cushions front INARI 23, body and inserts MADRYT 128, cat. PROMOCJA, feet finish: chrome, sleeping area: 200 x 140 cm.

90
43

56

95

200
mebel z funkcją spania
sleeping function

pojemnik na pościel
bedding box

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

sprężyny typu bonell
bonnell springs

wysoki komfort  siedzenia
high sitting comfort degree

pianka poliuretanowa
polyurethane foam

nóżki / feet  4 cm
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kanapa
sofa bed

Tkanina na zdjęciu: całość VITAL 10, wstawki VITAL 01, kat. PROMOCJA, wybarwienia nóżek: chrom, powierzchnia spania: 200 x 140 cm. 
Fabric shown in the photograph: whole set VITAL 10, inserts VITAL 01, cat. PROMOCJA, feet finish: chrome, sleeping area: 200 x 140 cm.

Milo90

43

56

95

200
mebel z funkcją spania
sleeping function

pojemnik na pościel
bedding box

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

sprężyny typu bonell
bonnell springs

wysoki komfort  siedzenia
high sitting comfort degree

pianka poliuretanowa
polyurethane foamnóżki / feet 12 cm

H
I

T
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kanapa + fotel
sofa bed + armchair

Tkanina na zdjęciu: SORO 23, wstawki i poduszki dekoracyjne SORO 95, kat. PROMOCJA, wybarwienia nóżek: orzech, powierzchnia spania: 140 x 188 cm. Poduszki dekoracyjne w cenie.
Fabric shown in the photograph: SORO 23, inserts and decorative cushions SORO 95, cat. PROMOCJA, wood finish: walnut, sleeping area: 140 x 188 cm. Decorative cushions included in the price.

nóżki / feet 13x4 cm

Julietta

91

90

108

57

53 43
24

91
62

56

100

233

42

mebel z funkcją spania
sleeping function

pojemnik na pościel
bedding box

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

sprężyny typu bonell
bonnell springs

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

jaśki w komplecie 2 szt.
2 cushions included

2 pianka poliuretanowa
polyurethane foam

dostępny fotel
armchair available 
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wersalka
click clack couch

Tkanina na zdjęciu: PIANO 20, kat. B; wybarwienie nóżek: wenge, powierzchnia spania 193x125 cm. 
Fabric shown in the photograph: PIANO 20 cat. B, feet finish: wenge, sleeping area: 193 x 125 cm.

Arona

automat „od ściany”
“wall-side” mechanism

wersalka
click clack couch

pojemnik na pościel
bedding box

mebel z funkcją spania
sleeping function

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

sprężyny faliste
zig-zag springs

sprężyny typu bonell
bonnell springs

Lux-System
Lux-System

najwyższy komfort  spania
supreme sleeping comfort level

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree

9163

47

11

57

88

227

nóżki/feet 11 cm
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nóżki / feet 
11 cm

Tkanina na zdjęciu: FRESH 11, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: buk, powierzchnia spania: 195 x 120 cm.
Fabric shown in the photograph: FRESH 11, cat. PROMOCJA, feet finish: beech, sleeping area: 195 x 120 cm.

wersalka + fotel
click clack couch + armchair

Nadia

H
I

T

automat „od ściany”
“wall-side” mechanism

wersalka
click clack couch

pojemnik na pościel
bedding box

mebel z funkcją spania
sleeping function

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

sprężyny faliste
zig-zag springs

sprężyny typu bonell
bonnell springs

Lux-System
Lux-System

najwyższy komfort  spania
supreme sleeping comfort level

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree

47

92

55
10

103 56

79

9266

56

93

224

48

dostępny fotel
armchair available 
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Tkanina na zdjęciu: SOFIA 18, jaśki SOFIA 15, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek:buk, powierzchnia spania: 195 x 120 cm. 
Fabric shown in the photograph: SOFIA 18, pillows SOFIA 15, cat. PROMOCJA, feet finish: beech, sleeping area: 195 x 120 cm.

wersalka + fotel
click clack couch + armchair

Elegance

nóżki / feet 39cm

nóżki / feet 11cm

pianka poliuretanowa
polyurethane foam

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny fotel
armchair available 

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

automat „od ściany”
“wall-side” mechanism

wersalka
click clack couch

pojemnik na pościel
bedding box

mebel z funkcją spania
sleeping function

sprężyny typu bonell
bonnell springs

jaśki w komplecie 2 szt.
two cushions included

248

91

64

5

61 41

61

92

60

47

8

56

90

212
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Soft
wersalka + fotel

click clack couch + armchair

Tkanina na zdjęciu: korpus i wstawki SORO 97, jaśki CORSO 4, kat. PROMOCJA, powierzchnia spania: 195 x 120cm.
Fabric shown in the photograph: body and inserts SORO 97, pillows CORSO 4, cat. PROMOCJA, sleeping area: 195 x 120 cm.

pianka poliuretanowa
polyurethane foam

bardzo wysoki komfort  siedzenia
very high sitting comfort degree

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny fotel
armchair available 

bardzo wysoki komfort  spania
very high sleeping comfort level

wersalka
click clack couch

pojemnik na pościel
bedding box

mebel z funkcją spania
sleeping function

sprężyny typu bonell
bonnell springs

jaśki w komplecie 2 szt.
two cushions included

2

92

65

43

16

55

94

227

91

94

83

57

65 43
16
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Tkanina na zdjęciu: VITAL 08, kat. PROMOCJA, wybarwienie nóżek: orzech, powierzchnia spania: 195 x 120 cm. 
Fabric shown in the photograph: VITAL 08, cat. PROMOCJA, feet finish: walnut, sleeping area: 195 x 120 cm.

Tkanina na zdjęciu: VITAL 10, kat. 
PROMOCJA, wybarwienie nóżek: orzech.
Fabric shown in the photograph: VITAL 10, 
cat. PROMOCJA, feet finish: walnut.

nóżki / feet 12x4 cm

92
55

44

13

56

91

221

wersalka + fotel
click clack couch+ armchair

Diora
pianka poliuretanowa
polyurethane foam

wysoki komfort  siedzenia
high sitting comfort degree

dostępny fotel
armchair available 

wysoki komfort  spania
high sleeping comfort level

wersalka
click clack couch

pojemnik na pościel
bedding box

mebel z funkcją spania
sleeping function

sprężyny typu bonell
bonnell springs
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nóżki / feet
4 cm

91
42

44

56

95

194

10142

43

65

64

Tkanina na zdjęciu: siedzisko DIANA CZARNA , boki SORO 97, kat. PROMOCJA, wybarwienie drewna: wenge, powierzchnia spania: 194 x 122 cm.
Fabric shown in the photograph: seat DIANA CZARNA, sides SORO 97, cat. PROMOCJA, wood finish: wenge, sleeping area: 194 x 122 cm.

wersalka + fotel
click clack couch + armchair

Elisa
pianka poliuretanowa
polyurethane foam

wysoki komfort  siedzenia
high sitting comfort degree

dostępny fotel
armchair available 

wysoki komfort  spania
high sleeping comfort level

wersalka
click clack couch

pojemnik na pościel
bedding box

mebel z funkcją spania
sleeping function

sprężyny typu bonell
bonnell springs

jaśki w komplecie - 2 szt.
two sleeping cushions included

2
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Tkanina na zdjęciu: MATT VELVET 48, kat. PROMOCJA; wybarwienie nóżek: buk. 
Fabric shown in the photograph: MATT VELVET 48, cat. PROMOCJA, wood finish: beech.

nóżki / feet 
tył / back 18 cm

przód / front 21 cm

Gordon
fotel

armchair

N
O

W
O

Ś
Ć

sprężyny faliste
zig-zag springs

najwyższy komfort siedzenia
supreme sitting comfort degree

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

45

118

111

5

77 61

poduchy oparciowe 
przymocowane na stałe
attached back cushions
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Poduszki dekoracyjne Decorative pillows
DOSTĘPNE KOLORY 

Tkanina na zdjęciu: JASMINE 
AVAILABLE COLOURS

Fabric shown in the photograph: JASMINE 

różowy 72
pink 72

fioletowy 65
purple 65

oliwkowy 35
olive 35

turkusowy 85
turquoise 85

dąb rustical
rustic oak

calvados
calvados

olcha
alder

wenge
wenge

buk
beech

orzech
walnut

biały
white

Wybarwienia drewna Wood finishes 

Dokładne dane oraz informacje o kolorystyce uzyskacie Państwo w salonach sprzedaży. Wymiary 
mebli tapicerowanych podawane są z tolerancją +/- 30mm.  Zmiana układu tkanin (wzór-koordynat) na 
poszczególnych modelach wiąże się z dodatkową dopłatą, zgodnie z aktualnym cennikiem Meble Marzenie.

Product specifications and information about colour schemes are available at our stores. The dimensions of 
upholstered furniture are specified with a tolerance of +/- 30 mm. Changing the configuration of fabric (pattern-
coordinate) on individual models involves an extra charge inaccordance with the valid price list of Meble Marzenie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zaprezentowanych wyrobach nie zmieniając 
ich ogólnego charakteru. Katalog ten, w rozumieniu prawa, nie stanowi oferty i jest publikowany w celach 
informacyjnych. Dobór kolorystyczny (zwłaszcza tkanin) należy wykonywać na podstawie próbników 
będących na wyposażeniu współpracujących z producentem sklepów

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the products presented in this publication as long as 
the general nature of the products remains unchanged. This catalogue, according to the applicable law, shall not 
be deemed a commercial offer and is published strictly for information purposes. Colours (particularly colours of 
fabrics) should be selected on the basis of samples available in the manufacturer’spartner stores.



Legenda Key to symbols

narożnik uniwersalny
universal corner sofa

System Lux jest specjalistycznym układem złożonym ze sprężyn bonellowych, 
sprężyn falistych oraz pianki wysokoelastycznej. Komfort siedzenia należy do 
najwyższych na rynku, a komfort spania jest porównywalny do materaca kieszeniowego.
The Lux system is a specially designed combination of bonnell springs, zigzag 
springs and high-resilience foam. The sitting comfort is among the highest in the 
market and the sleeping comfort is comparable to that of a pocket spring mattress.

Zastosowanie automatu typu „puma” pozwala za pomocą jednego 
ruchu rozłożyć funkcję spania. Polega na podniesieniu w górę siedziska, 
a następnie opuszczeniu jej w przód. Dodatkowa część zostaje 
automatycznie wysunięta.
The use of the “puma” mechanism makes it possible to pull out the sleeping 
function in just one move. You lift the seat and then lower it while moving it 
forward. The additional part is pulled out automatically.

Zastosowanie wysokiej jakości pianki poluiretanowej zapewnia komfort  
i wytrzymałość. Jest to uniwersalny wkład używany przy produkcji mebli 
tapicerowanych. 
The use of high-quality polyurethane foam provides comfort and durability.  
This universal filling is used in manufacture of upholstered furniture.

Siedzisko kanapy wykonane ze sprężyn typu bonell, zapewnia wysoki komfort 
i trwałość . Bonell charakteryzuje się sprężystością powierzchniową. 
The sofa seat features bonnell springs for high comfort and durability. Bonnell 
springs provide surface resilience.

Zastosowanie sprężyn falistych typu B sprawia, że siedzisko jest wygodne  
w użytkowaniu poprzez jego sprężystość.
The use of B type zigzag springs makes the seat springy, offering a high level of comfort.

Zastosowanie automatu typu „delfin” pozwala za pomocą dwóch ruchów 
rozłożyć funkcję spania. Spod siedziska wysuwana jest skrzynia, z której 
rozkładana jest funkcja spania.
The use of the “dolphin” mechanism makes it possible to pull out the sleeping function in 
two moves. This solution features a box containing a foldable sleeping area, which must 
be pulled out from under the sofa seat.

Siedzisko kanapy zawiera piankę wysokoelastyczną, zapewniającą wysoki 
poziom komfortu i odporność na odkształcenia.
The sofa seat features high-resilience foam, which provides a high level of 
comfort and resistance to deformation.

W narożniku zostały umieszczone dwa pojemne pojemniki na pościel.
The corner sofa includes two capacious bedding boxes.

Regulowany zagłówek pozwala na dopasowanie oparcia do pozycji użytkownika.
An adjustable headrest helps adjust the backrest to the user’s sitting posture.

Mebel wyposażony w automat, którego użycie pozwala w prosty sposób 
rozłożyć funkcję spania. Jego mechanizm nie wymaga użycia siły oraz 
zapobiega porysowaniu podłogi.
A sofa equipped with an easy to use, automatic pull out mechanism. This type of 
mechanism requires no force and prevents the floor from scratching.

Wybrany model to uniwersalne rozwiązanie do każdego rodzaju wnętrz. 
Dzięki możliwości samodzielnego doboru elementów, z którego jest złożony 
mebel decydujemy o wielkości, kształcie oraz funkcjonalności mebla. 
This model is a universal solution for any type of interior. Having the ability to 
independently select individual furniture components, you can decide on the 
size, shape and functionality of the sofa.

Poduszki zawierają wkład poliuretanowo-silikonowy, dzięki któremu stają się 
sprężyste oraz odporne na odkształcenia.
The cushions feature a polyurethane-silicone filling, which makes them resilient 
and resistant to deformation.

Mebel o wypróbowanej konstrukcji z tradycyjnym otwieraniem funkcji spania 
(tzw. click-clack). Wyposażony w duży pojemnik na pościel.
A tried and tested design featuring a conventional (click-clack) mechanism for 
opening the sleeping function. Equipped with a large bedding box.

Zastosowanie automatu „od ściany” pozwala na dosunięcie mebla do samej 
ściany bez ryzyka, że utrudni to otwieranie pojemnika na pościel. Specjalny 
mechanizm odchyli na chwilę ruchomą część ku przodowi.
The “wall-side” feature makes it possible to place the bed right against the wall, 
with no need to worry that this could make it difficult to open the bedding box. 
This special mechanism will push the movable part frontwards for a moment.

Poduszka ze specjalnie utworzonymi komorami z wkładem zapobiega 
odkształcaniu się poduszek. Taki układ zwiększa sprężystość. 
A cushion with specially designed filling compartments to prevent deformation. 
This solution offers enhanced resilience.

Wkład poduch oparciowych wykonany z pianki sprawia, że poduchy cechuje 
wysoka sprężystość. 
The back cushion filling is made of foam to offer high resilience.

Mebel wielofunkcyjny, wyposażony w funkcję spania. 
A multifunctional piece of furniture, equipped with a sleeping function.

Uniwersalny narożnik. Jego otomanę czyli boczną część narożnika 
możemy zamontować zarówno po prawej jak i lewej stronie. 
A universal corner sofa. Its ottoman, that is the shorter edge of the corner sofa, 
can be installed either on the right, or on the left hand side.

W ofercie dostępny jest również narożnik z tego samego modelu. 
The collection includes a matching corner sofa.

Stopień komfortu siedzenia został określony za pomocą trzystopniowej 
skali, którą obrazują widoczne na ikonie gwiazdki.
The sitting comfort level is rated using a three-point scale, illustrated by the 
number of stars in the icon.

Stopień komfortu funkcji spania został określony za pomocą 
trzystopniowej skali, którą obrazują widoczne na ikonie gwiazdki.
The comfort level of the sleeping function is rated using a three-point scale, 
illustrated by the number of stars in the icon.

Do zakupu wypoczynku dołączane są poduszki dekoracyjne, tzw. jaśki. Ich 
liczba widoczna jest w ikonie.
Decorative cushions are included with the lounge suite. The number of 
cushions is indicated in the icon.

Poduchy oparciowe, które zostały na stałe przymocowane do mebla - nie 
ma potrzeby ich przekładania chcąc rozłożyć funkcje spania. Poduszki są 
sprężyste dzięki czemu zapewniają wygodę podczas siedzenia. 
The back cushions have been attached to the sofa – there is no need to move 
them when you want to pull out the sleeping function. The cushions are resilient 
to offer a highly comfortable sitting experience.

W ofercie dostępny jest również fotel z tego samego modelu. 
The collection includes a matching armchair.

W ofercie dostępna jest również kanapa z tego samego modelu. 
The collection includes a matching sofa. 

W ofercie dostępny jest również puf z tego samego modelu.
The collection includes a matching pouf.

wersalka
click clack couch

mebel z funkcją spania
sleeping function

mebel modułowy
modular furniture

automat typu „delfin”
“dolphin” mechanism

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo-silikonowy
cushions with polyurethane-silicone filling

dostępny fotel
armchair available 

dostępny puf
pouf available

poduchy oparciowe przymocowane na stałe
attached back cushions

dostępny narożnik
corner sofa available 

stopień komfortu siedzenia
sitting comfort level 

stopień komfortu funkcji spania
sleeping comfort level

jaśki w komplecie
sleeping cushions included

dostępna kanapa
sofa available 

Lux-System
Lux-System

automat „od ściany”
“wall-side” mechanism
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automat typu „puma”
“puma” mechanism

pianka poliuretanowa
polyurethane foam

sprężyny typu bonell
bonnell springs

sprężyny faliste
zig-zag springs

pianka wysokoelastyczna
high-resilience foam

dwa pojemniki na pościel
two bedding boxes

regulowany zagłówek
adjustable headrest

automat do szybkiego rozłożenia sofy
quick and easy pull out mechanism

poduszka wielokomorowa
multi-chamber cushion

wkład poduch oparciowych wykonany z pianki
back cushion filling made of foam

Stronę narożnika określa usytuowanie w nim otomany, 
kiedy stajemy naprzeciwko mebla. 
The corner sofa side is determined by the location of the 
ottoman when viewed from the opposite to the furniture.

Jeśli np. otomana znajduje się po prawej stronie, 
wówczas narożik traktujemy jako „prawy”.
If the ottoman is located on the right hand side, then the 
corner sofa is described as “right.”

NAROŻNIK LEWY
LEFT CORNER SOFA

NAROŻNIK PRAWY
RIGHT CORNER SOFA

Regulowane podłokietniki pozwalają na dopasowanie ich wysokości i ułożenia 
do preferencji użytkownika.
The height and position of armrests can be adjusted according to the user’s preferences.

podłokietniki regulowane 
adjustable armrests

Mebel został wyposażony w duży pojemnik na pościel, w którym bez 
problemu zmieścimy komplet pościeli.
The model is equipped with a large storage compartment, which will easily fit a full bedding set.

pojemnik na pościel
bedding box

63



www.meble-marzenie.pl
www.comfort4u.eu



FABRYKA MEBLI TAPICEROWANYCH
UPHOLSTERED FURNITURE FACTORY

MODULAR FURNITURE

MEBLE MODUŁOWE KANAPY

SOFAS

NAROŻNIKI

CORNER SOFAS

FOTELE

ARMCHAIRS

AKCESORIA

ACCESSORIES


