
KOLEKCJA RETRO DĄB

Komoda RETRO 3-szufladowa
Elegancka i minimalistyczna komoda 3-szufladowa w stylu RETRO o wymiarach 95/43/95
cm. Mebel na wysokich nóżkach wykonany w całości z litego drewna dębowego, dostępny
w  sześciu  modnych  odcieniach.  Uchwyty  meblowe  zastąpiono  delikatnym  wycięciem
frontów od góry, a w szufladach zastosowano nowoczesne prowadnice.

Lekki w formie i praktyczny mebel do aranżacji wnętrz stylizowanych w duchu trendów
retro, vintage oraz modern retro. Ze względu na dużą pojemność komoda sprawdzi się
idealnie do przechowywania ubrań w pokoju dziennym lub jako bieliźniarka w sypialni.
Może stanowić również ozdobę niedużego salonu oraz pełnić rolę pomocnika w wąskim
przedpokoju lub w biurze. 

ART. DM-KD317 – KOMODA RETRO 3-szufladowa

Styl: RETRO, VINTAGE, MODERN RETRO, VINTAGE MODERN

Materiał: lite drewno dębowe
 
Cechy szczególne: pojemny mebel z naturalnego drewna dębowego osadzony na wysokich nóżkach

Kolory drewna:
standard: dąb naturalny + lakier półmat
kolory ekstra za dopłatą +10%: dąb bielony, dąb brendy, dąb dark, dąb kakao, dąb miodowy

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość zmiany koloru według próbnika

Dane techniczne:
Wysokość: 95 cm

Szerokość: 95 cm

Głębokość: 43 cm



KOLEKCJA RETRO DĄB

Komoda RETRO 2D 3-szufladowa
Elegancka  i  minimalistyczna  komoda  2D  3-szufladowa  w  stylu  RETRO  o  wymiarach
137/43/95  cm.  Mebel  na  wysokich  nóżkach  wykonany  w  całości  z  litego  drewna
dębowego,  dostępny  w  sześciu  modnych  odcieniach.  Uchwyty  meblowe  zastąpiono
delikatnym wycięciem frontów, a w szufladach zastosowano nowoczesne prowadnice.

Lekki w formie i praktyczny mebel do aranżacji wnętrz stylizowanych w duchu trendów
retro, vintage oraz modern retro. Ze względu na znaczny rozmiar, komoda może stanowić
centralny punkt wystroju salonu lub pomóc w uporządkowaniu strefy przechowywania w
większym przedpokoju lub w sypialni.

      ART. DM-KD319 szuflady po stronie lewej        ART. DM-KD318 szuflady po stronie prawej

ART. DM-KD318 – KOMODA RETRO 2D 3-szufladowa, szuflady po stronie prawej mebla
ART. DM-KD319 – KOMODA RETRO 2D 3-szufladowa, szuflady po stronie lewej mebla

Styl: RETRO, VINTAGE, MODERN RETRO, VINTAGE MODERN

Materiał: lite drewno dębowe
 
Cechy szczególne: pojemny mebel z naturalnego drewna dębowego osadzony na wysokich nóżkach

Kolory drewna:
standard: dąb naturalny + lakier półmat
kolory ekstra za dopłatą +10%: dąb bielony, dąb brendy, dąb dark, dąb kakao, dąb miodowy

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość zmiany koloru według próbnika

Dane techniczne:
Wysokość: 95 cm

Szerokość: 137 cm

Głębokość: 43 cm



KOLEKCJA RETRO DĄB

Konsola RETRO
Elegancka i minimalistyczna konsola 2-szufladowa w stylu RETRO o wymiarach 127/43/80
cm. Mebel na wysokich nóżkach wykonany w całości z litego drewna dębowego, dostępny
w  sześciu  modnych  odcieniach.  Uchwyty  meblowe  zastąpiono  delikatnym  wycięciem
frontów u góry, a w szufladach zastosowano nowoczesne prowadnice.

Lekki w formie i praktyczny mebel do aranżacji wnętrz stylizowanych w duchu trendów
retro, vintage oraz modern. Konsola może być doskonałą ozdobą przedpokoju, w sypialni
służyć jako stylowa i pojemna toaletka, a w gabinecie pełnić funkcję nowoczesnego biurka.

ART. DM-LT302 KONSOLA RETRO 2-szufladowa

Styl: RETRO, VINTAGE, MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: lite drewno dębowe
 
Cechy szczególne: mebel z naturalnego drewna dębowego osadzony na wysokich nóżkach

Kolory drewna:
standard: dąb naturalny + lakier półmat
kolory ekstra za dopłatą +10%: dąb bielony, dąb brendy, dąb dark, dąb kakao, dąb miodowy

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość zmiany koloru według próbnika i wymiaru – zapytaj sprzedawcę

Dane techniczne:
Wysokość: 80 cm

Szerokość: 127 cm

Głębokość: 43 cm



KOLEKCJA RETRO DĄB

Stolik RETRO 1-szufladowy
Elegancki i minimalistyczny stolik 1-szufladowy w stylu RETRO o wymiarach 50/35/41 cm
cm. Mebel na wysokich nóżkach wykonany w całości z litego drewna dębowego, dostępny
w sześciu modnych odcieniach. Uchwyt meblowy zastąpiono delikatnym wycięciem frontu,
a w szufladzie zastosowano nowoczesne prowadnice. 

Lekki w formie i praktyczny mebel do aranżacji wnętrz stylizowanych w duchu trendów
retro,  vintage  oraz  modern  retro.  Doskonały  do  uzupełnienia  wystroju  współczesnego
salonu.  W sypialni  może służyć  jako funkcjonalna szafka nocna,  a  w gabinecie pełnić
funkcję pomocnika.

ART. DM-SN230 – STOLIK RETRO 1-szufladowy

Styl: RETRO, VINTAGE, MODERN RETRO, VINTAGE MODERN

Materiał: lite drewno dębowe
 
Cechy szczególne: mebel z naturalnego drewna dębowego osadzony na wysokich nóżkach

Kolory drewna:
standard: dąb naturalny + lakier półmat
kolory ekstra za dopłatą +10%: dąb bielony, dąb brendy, dąb dark, dąb kakao, dąb miodowy

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość zmiany koloru według próbnika

Dane techniczne:
Wysokość: 41 cm

Szerokość: 50 cm

Głębokość: 35 cm



KOLEKCJA RETRO DĄB

Szafka RTV RETRO 2D 1-szufladowa
Elegancka i  minimalistyczna szafka rtv 2D 1-szufladowa w stylu  RETRO o wymiarach
150/43/50  cm.  Mebel  na  wysokich  nóżkach  wykonany  w  całości  z  litego  drewna
dębowego,  dostępny  w  sześciu  modnych  odcieniach.  Uchwyty  meblowe  zastąpiono
delikatnym  wycięciem  frontów,  a  w  szufladzie  zastosowano  nowoczesne  prowadnice.
Wnęka na sprzęt RTV posiada praktyczny nawiert na kable.

Lekki w formie i praktyczny mebel do aranżacji wnętrz stylizowanych w duchu trendów
retro,  vintage  oraz  modern  retro.  Doskonały  do  uzupełnienia  wystroju  współczesnego
salonu lub sypialni prawdziwego kinomana.

ART. DM-RV305 – SZAFKA RTV RETRO 2D 1-szufladowa

Styl: RETRO, VINTAGE, MODERN RETRO, VINTAGE MODERN

Materiał: lite drewno dębowe
 
Cechy szczególne: mebel z naturalnego drewna dębowego osadzony na wysokich nóżkach

Kolory drewna:
standard: dąb naturalny + lakier półmat
kolory ekstra za dopłatą +10%: dąb bielony, dąb brendy, dąb dark, dąb kakao, dąb miodowy

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość zmiany koloru według próbnika

Dane techniczne:
Wysokość: 50 cm

Szerokość: 150 cm

Głębokość: 43 cm



KOLEKCJA RETRO DĄB

Łóżko RETRO
Eleganckie i minimalistyczne łóżko do aranżacji sypialni stylizowanych w duchu trendów
retro, vintage oraz modern retro. Łoże posiada charakterystyczny, wygięty zagłowek oraz
wysokie nóżki, Mebel wykonany w całości z litego drewna dębowego, dostępny w sześciu
modnych odcieniach i czterech standardowych wymiarach. 

DOSTĘPNE WYMIARY:

ART. DM-LK291-120 – ŁÓŻKO RETRO 130 x 223 cm, wys. 41/95,5 cm - dla materaca 120 x 200 cm
ART. DM-LK291-140 – ŁÓŻKO RETRO 150 x 223 cm, wys. 41/95,5 cm - dla materaca 140 x 200 cm
ART. DM-LK291-160 – ŁÓŻKO RETRO 170 x 223 cm, wys. 41/95,5 cm - dla materaca 160 x 200 cm
ART. DM-LK291-180 – ŁÓŻKO RETRO 190 x 223 cm, wys. 41/95,5 cm - dla materaca 180 x 200 cm

Styl: RETRO, VINTAGE, MODERN RETRO, VINTAGE MODERN

Materiał: lite drewno dębowe
 
Cechy szczególne: łóżko z naturalnego drewna dębowego osadzone na wysokich nóżkach

Kolory drewna:
standard: dąb naturalny + lakier półmat
kolory ekstra za dopłatą +10%: dąb bielony, dąb brendy, dąb dark, dąb kakao, dąb miodowy

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W WERSJI DO MONTAŻU

Modyfikacje: możliwość zmiany koloru według próbnika
Łóżko dostępne również w werji z drewna bukowego jako art. DM-LK191 – zapytaj sprzedawcę

UWAGA: Stelaż do łóżka oraz materac są elementami sprzedawanymi oddzielnie.

Materace polecamy od Polskiego Producenta M&K Foam 

https://www.sklep-mkfoam.pl/pl/c/Materace/44

Stelaże do łóżka bez regulacji M&K Foam https://www.sklep-mkfoam.pl/pl/c/Stelaz-Bez-regulacji/86

Stelaże do łóżka z regulacjąi M&K Foam https://www.sklep-mkfoam.pl/pl/c/Stelaz-Z-Regulacja/87

https://www.sklep-mkfoam.pl/pl/c/Materace/44

