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Nasze meble to nie tylko przedmioty, to także styl 
życia i  filozofia zainspirowana Skandynawią. To 
właśnie styl skandynawski, jego prostota i elegancja 
sprawiają, że nasze meble wprowadzają do wnętrza 
ciepło, piękno i poczucie komfortu.
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Najbardziej wartościową i najważniejszą częścią 
dnia jest czas, który spędzamy w domu w gronie 
rodzinnym. Wracając do domu po ciężkim dniu 
pracy chcemy odpocząć i zregenerować siły. Dlatego 
tak ważne są meble, które nas otaczają i które mogą 
nam w tym pomóc. Jednak wybór odpowiedniego 
wyposażenia nie jest taki prosty. Znalezienie mebli, 
które idealnie wpasują się w nasze wnętrze, będą 
wygodne, eleganckie, ale i funkcjonalne – jest 
niemalże niemożliwe.

Właśnie tak powstały nasze meble – w poszukiwaniu 
czegoś nowego i wyjątkowego, czegoś, czego sami 
od dawna szukaliśmy. 

Sprzedając nasze meble chcielibyśmy przekazać 
Klientom nie tylko elegancję ale także komfort życia, 
trwałość, najwyższą jakość, naturalność i zdrowie, 
które pozytywnie wpłyną na nas i pozostałych 
domowników. Nasze meble pomagając 
w budowaniu relacji i relaksie, zmieniają nasze życie 
na lepsze.

O nas



Nasze meble to nie tylko przedmioty, to także styl 
życia i  filozofia zainspirowana Skandynawią. To 
właśnie styl skandynawski, jego prostota i elegancja 
sprawiają, że nasze meble wprowadzają do wnętrza 
ciepło, piękno i bezpieczeństwo.

Co nas wyróżnia?
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Zatrudniamy wyłącznie 
najwyższej klasy 

fachowców, dbających 
o najmniejsze detale.

Współpracujemy wyłącznie  
z renomowanymi 

producentami z Włoch i Belgii

Skandynawskie wzornictwo cieszy się 
ogromną popularnością na całym świecie. 
Choć pochodzi z dalekiej północy emanuje 

ciepłem i przytulnością.

Konstrukcja mebli wykonana 
jest z najwyższej jakości 

drewna bukowego.



Wygodne meble wypoczynkowe to podstawa 
aranżacji każdego salonu. W zależności od 
potrzeb możemy wyprodukować mebel według 
indywidualnych wymiarów w dowolnych 
tkaninach. Jesteśmy w stanie sprowadzić każdą 
dostępną na rynku tkaninę. Jaki kształt i kolor 
nóżek będzie najlepiej pasował do Twojego 
wnętrza? Sam zdecyduj!

Zaprojektuj własny mebel

12

tkanina nogi



Scandicsofa współpracuje wyłącznie z renomowa-
nymi producentami tkanin z Włoch. Wieloletnie 
doświadczenie partnerów przekłada się na wyso-
ką jakość i trwałość produkowanych materiałów. 
Wykorzystywane tkaniny wykonane są z włókien 
naturalnych takich jak len i bawełna. Dzięki temu są 
miękkie i wyjątkowo przyjazne w dotyku.

63% bawełna, 37% len 32 500

W przypadku punktowych zabrudzeń bardzo deli-
katne czyszczenie wodą na większej powierzchni.

Bawełna/len

skład tkaniny ścieralność

czyszczenie

dostępne kolory



Welury to ponadczasowa klasyka. Naturalne 
welury sprowadzane są z Włoch, gdzie znajdują się 
najlepsze przędzalnie w Europie. Przepiękne kolory, 
bogata paleta odcieni jest w stanie zaspokoić 
wszystkie gusta Klientów. Stonowane kolory 
uzupełnią kompozycję subtelnych i ciepłych wnętrz. 
Intensywne barwy polecane są Klientom, którzy 
nie boją się ciekawych rozwiązań i oryginalnych 
projektów 

Welur

100% bawełna 35 000

W przypadku punktowych zabrudzeń bardzo deli-
katne czyszczenie wyłącznie wodą.

skład tkaniny ścieralność

czyszczenie

dostępne kolory



FibreGuard jest zaufaną marką prezentującą tkaniny 
wysokiej jakości, stanowiącą dogodne rozwiązanie 
dla łatwego, beztroskiego życia. Technologia Stain 
Free FibreGuard umożliwia cieszenie się sofą lub 
ulubionym fotelem przy zapewnieniu, że nie będziesz 
martwić się powstawaniem codziennych plam. Od 
długopisu po kawę, błoto, czerwone wino i keczup, 
powszechne domowe plamy są łatwe do usunięcia, 
dzięki czemu obite meble zachowają świeżość rok po 
roku.

FibreGuard

100% poliester

Zastosuj wodę na plamę, wytrzyj delikatną ścierecz-
ką i pozostaw do samoczynnego wyschnięcia 

skład tkaniny
100 000
ścieralność

czyszczenie

dostępne kolory



Kolekcja Klematisar

Kolekcja Klematisar idealnie ukazuje skandynawski 
minimalizm, naturalność i funkcjonalność. Prosta 
linia, subtelne kształty i delikatne pikowanie na 
oparciu i na siedzisku. Do tego naturalne drewno 
w postaci ramy, którym wykończona jest podstawa. 



22 kolekcja klematisar 23kolekcja klematisar

Sofa trzyosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 21/25 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

szerokość siedziska:  196 
wysokość siedziska:  45  
głębokość siedziska:  62 

szerokość całkowita: 213 
wysokość całkowita:  85 
głębokość całkowita: 91

dane techniczne [cm]

Trzyosobowa sofa Klematisar łączy w sobie klasyczny styl i szyk z fenomenalnie 
wysoką jakością wykonania, dzięki czemu nie tylko gwarantuje wieloletnią 
trwałość użytkowania, ale również niewiarygodny komfort. 

Często podkreśla się, że meble w stylu skandynawskim łączą 
nietuzinkowy nowoczesny, prosty ale i bardzo elegancki design z wygodą 
i funkcjonalnością i nie ma w tym żadnej przesady.



24 kolekcja klematisar 25kolekcja klematisar

Sofa trzyosobowa z funkcją spania

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 21/25 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

szerokość siedziska:  196 
wysokość siedziska:  45  
głębokość siedziska:  62 

szerokość całkowita: 213 
wysokość całkowita:  85 
głębokość całkowita: 91

dane techniczne [cm]

Ten model sofy Klematisar to coś więcej niż tylko sofa. To sofa, która 
łączy w sobie styl skandynawski, minimalizm i subtelną elegancję ale 
jednocześnie to również sofa z funkcją spania, która idealnie się sprawdzi 
kiedy wizyta gości nieco się przedłuży. Sofa ta ma wbudowany mechanizm 
z czterostopniową regulacją kąta nachylenia oparcia, dzięki czemu – po 
maksymalnym obniżeniu oparcia można uzyskać powierzchnię do spania 
(112x196cm).



26 kolekcja klematisar 27kolekcja klematisar

Sofa dwuosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 21/25 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

szerokość siedziska:  137 
wysokość siedziska:  45  
głębokość siedziska:  62 

szerokość całkowita: 155 
wysokość całkowita:  85 
głębokość całkowita: 91

dane techniczne [cm]

Sofa Klematisar prezentuje się stylowo w każdym wnętrzu. To co jest 
najciekawsze w tym meblu, to bardzo typowe dla stylu skandynawskiego 
naturalne drewno, którym wykończona jest podstawa. Prosta linia, precyzyjne 
szycie, guziki na poduchach, wszystko to razem daje ciekawy efekt. 

Oprócz efektu wizualnego gwarantowany jest również doskonały komfort 
użytkowania, sofa jest niezwykle wygodna i ma idealnie wypro lowane oparcie.



28 kolekcja klematisar 29kolekcja klematisar

Narożnik

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 21/25 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

szerokość siedziska:  207 
wysokość siedziska:   45  
głębokość siedziska: 142/60 

szerokość całkowita: 225 
wysokość całkowita:   85 
głębokość całkowita:  174/90

dane techniczne [cm]

Narożnik Klematisar przyciąga uwagę wyjątkowym i niepowtarzalnym 
stylem mebli skandynawskich, co zapewne szybko sprawi, że stanie się 
on centrum każdego pokoju, na którym będą mogli wypocząć wszyscy 
domownicy.



30 kolekcja klematisar 31kolekcja klematisar

Fotel

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 21/25 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

szerokość siedziska:      67 
wysokość siedziska:       45  
głębokość siedziska:      62 

szerokość całkowita:   86 
wysokość całkowita:    85 
głębokość całkowita:      91

dane techniczne [cm]

Fotel z serii Klematisar to  klasyczny wdzięk, ponadczasowa prostota i wysoka 
jakość ręcznego wykonania, dzięki którym mebel ten idealnie wpasowuje się 
w wystrój każdego wnętrza, zwłaszcza w towarzystwie sofy dwuosobowej 
i podnóżka z tej samej kolekcji. Wybór foteli z serii Klematisar będzie idealnym 
rozwiązaniem dla osób ceniących sobie klasyczne piękno, ponadczasowość 
i wygodę, ale także najwyższą jakość, którą Państwu gwarantujemy.



32 kolekcja klematisar 33kolekcja klematisar

Pufa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 21/25 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

Pufa to uzupełnienie kolekcji Klematisar. Podobnie jak sofa dwuosobowa 
i fotel – rama i nóżki wykonane są z drewna bukowego. Do tego wygodne 
siedzisko z delikatnym pikowaniem. Pufa Klematisar najlepiej sprawdzi się 
właśnie w komplecie z sofą lub fotelem Klematisar. Ale równie dobrze może 
funkcjonować zupełnie niezależnie – można ją potraktować jako dodatkowe 
miejsce do siedzenia.

szerokość siedziska:  74 
wysokość siedziska:  45  
głębokość siedziska:  60 

dane techniczne [cm]



Kolekcja Ginster

Kolekcja Ginster prezentuje się doskonale, ale 
zachwyca ona nie tylko wyglądem. Jej kolejną 
zaletą jest komfort użytkowania oraz szerokie 
podłokietniki i elegancko pikowane poduszki, które 
powodują, że meble z tej serii są wygodne i miękkie.



36 kolekcja ginster 37kolekcja ginster

Sofa trzyosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20,5 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

szerokość siedziska:  172 
wysokość siedziska:  45  
głębokość siedziska:  60 

szerokość całkowita: 210 
wysokość całkowita:   78 
głębokość całkowita:  82

dane techniczne [cm]

Duża sofa Ginster na drewnianych nóżkach. Lekka forma i wykonanie pełne  
finezji. Delikatne pikowanie na oparciu, wykończone guzikami dodaje jej klasy 
i elegancji. Piękna i elegancka sofa, styl skandynawski, wszystko to powoduje, 
że Ginster prezentuje się doskonale, ale zachwyca ona nie tylko wyglądem. 

Jej kolejną zaletą jest doskonały komfort użytkowania; szerokie podłokietniki 
i elegancko pikowane poduszki powodują, że jest wygodna i miękka.



38 kolekcja ginster 39kolekcja ginster

Sofa dwuosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20,5 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

Nowoczesna, skandynawska sofa na drewnianych nóżkach. Ciekawy kształt, 
perfekcyjne wykonanie i niezwykły komfort powodują, że sofa ta stanie 
się ulubionym miejscem w domu. Solidna konstrukcja stworzona została 
z drewna bukowego. Poszycie wykonane jest z najwyższej jakości, trwałej 
tkaniny.

Jest ona wyjątkowo miła w dotyku, odporna na ścieranie i światło. 

szerokość siedziska:  150 
wysokość siedziska:  45  
głębokość siedziska:  62 

szerokość całkowita: 188 
wysokość całkowita:   78 
głębokość całkowita:  82

dane techniczne [cm]



40 kolekcja ginster 41kolekcja ginster

Fotel

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20,5 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

Mała sofa czy duży elegancki i wygodny fotel? 

Ginster na drewnianych nóżkach jest czymś więcej niż tylko fotelem, 
łączy w sobie cechy obu mebli, fotela i małej sofy, dlatego jest idealny do 
wypoczynku i relaksu zarówno dla jednej osoby, jak i dla dwojga. Fotel 
Ginster jest meblem bardzo komfortowym i pięknym, w klasycznym 
i ponadczasowym stylu mebli skandynawskich.

szerokość siedziska:  106 
wysokość siedziska:   45  
głębokość siedziska:   62 

szerokość całkowita: 144 
wysokość całkowita:   78 
głębokość całkowita:  82

dane techniczne [cm]



42 kolekcja ginster 43kolekcja ginster

Pufa

Pufa Ginster to idealny dodatek do salonu. Drewniane nóżki podkreślają 
jej skandynawski design i dodają elegancji. Wygodne siedzisko, bardzo 
przyjemna w dotyku naturalna tkanina sprawią, że odpoczywanie będzie 
jeszcze przyjemniejsze.

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20,5 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

szerokość siedziska:  78 
wysokość siedziska:  44  
głębokość siedziska:  58 

dane techniczne [cm]



Kolekcja Irisar

Kolekcja Irisar to kwintesencja skandynawskiego 
designu. Jest idealną propozycją dla wszystkich, 
którzy gustują w skandynawskiej prostocie 
i oczekują funkcjonalności.



46 kolekcja irisar 47kolekcja irisar

Sofa trzyosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 15 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

Sofa Irisar to designerski mebel, który będzie wyglądał dobrze w każdym 
pomieszczeniu. Duża sofa o subtelnych kształtach, z dwoma poduszkami 
podłokietnikowymi z pięknym pikowaniem na oparciu. To idealna propozycja 
dla wszystkich, którzy lubią otaczać się oryginalnymi meblami i poszukują 
fantastycznej sofy do salonu.

Idealnie wyprofilowane oparcie, podłokietniki oraz proste poduszki 
sprawiają, że ulubionym miejscem relaksu w domu stanie się właśnie ta 
sofa.

szerokość siedziska:  180 
wysokość siedziska:  45  
głębokość siedziska:  60 

szerokość całkowita: 238 
wysokość całkowita:   84 
głębokość całkowita: 88

dane techniczne [cm]



48 kolekcja irisar 49kolekcja irisar

Sofa dwuosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi

dane techniczne [cm]

Dwuosobowa sofa to kwintesencja skandynawskiego designu. Jest to idealna 
propozycja dla wszystkich, którzy gustują w prostocie i funkcjonalności. Jej 
subtelne kształty, delikatne pikowanie na oparciu powodują, że sofa wygląda 
doskonale w każdym wnętrzu. 

Jej największym atutem jest komfort użytkowania. Posiada idealnie 
wyprofilowane oparcie i podłokietniki oraz proste poduszki, które 
sprawiają, że sofa ta stanie się ulubionym miejscem relaksu.

Materiał: drewno bukowe 
Wysokość: 15 cm  

Kolor: czarny, bielony 
drewno dębowe

szerokość siedziska:  130 
wysokość siedziska:  45  
głębokość siedziska:  60 

szerokość całkowita: 188 
wysokość całkowita:   84 
głębokość całkowita: 88



51kolekcja klematisar50 kolekcja irisar

Fotel

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi

szerokość siedziska:  50 
wysokość siedziska:  45  
głębokość siedziska:  60 

szerokość całkowita: 108 
wysokość całkowita:  84 
głębokość całkowita: 88

dane techniczne [cm]

Prosty, niebanalny a zarazem ponadczasowy design kolekcji Irisar, tak 
charakterystyczny dla mebli w stylu skandynawskim wyróżnia go spośród 
innych mebli dostępnych na polskim ale i zagranicznym rynku. 

To wyjątkowa kolekcja dla osób poszukujących klasycznego wdzięku, 
nowoczesnego designu i ponadczasowych rozwiązań.

Materiał: drewno bukowe 
Wysokość: 15 cm  

Kolor: czarny, bielony 
drewno dębowe



Kolekcja Korneller

Czysty, prosty i naturalny styl mebli 
skandynawskich, najlepiej widać w kolekcji 
Korneller, wyjątkowym projekcie ScandicSofa. 
Kolekcja ta jest dla osób szukających mebli, 
które są nie tylko pełne klasycznego wdzięku, 
nowoczesnego designu, ponadczasowych 
rozwiązań, ale są także ręcznie robione z najwyższej 
jakości materiałów, przez specjalistów.



54 kolekcja korneller 55kolekcja korneler

Narożnik

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi

Narożnik Korneller jest idealnym meblem do wypoczynku w ciągu dnia w 
rodzinnym gronie, ale także do wieczornego relaksu wraz z przyjaciółmi i 
znajomymi, dlatego z pewnością świetnie odnajdzie się w Twoim salonie 
lub pokoju gościnnym.  Drewniana konstrukcja i nogi zrobione są z  drewna 
bukowego i  gwarantują stabilność całego mebla. 

Korneller jest bardzo wygodnym meblem i jest wystarczająco duży aby 
pomieścić na nim całą rodzinę!

szerokość siedziska: 210/210 
wysokość siedziska:  50  
głębokość siedziska:  55 

szerokość całkowita: 265/265 
wysokość całkowita:  96 
głębokość całkowita: 95

dane techniczne [cm]

Materiał: drewno bukowe 
Wysokość: 20,5 cm  

Kolor: czarny, bielony 
drewno dębowe
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Fotel

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20,5 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

Fotel Korneller łączy w sobie cechy typowe dla mebli w stylu skandynawskim 
jak i klasyczny wdzięk i elegancję. Charakteryzuje się ciekawą bryłą, 
subtelnymi kształtami dzięki czemu zachwyca nieprzeciętną urodą, 
będąc jednocześnie bardzo funkcjonalnym i wyjątkowo wygodnym. Fotel 
Korneller posiada wiele zalet, warto jednak wspomnieć jeszcze o wysokiej 
jakości materiałach, z których został wyprodukowany. Stabilność i trwałość 
użytkowania zapewnia solidne i bardzo piękne drewno bukowe, z którego 
została zrobiona konstrukcja mebla.

szerokość siedziska:  70 
wysokość siedziska:  48  
głębokość siedziska:  54 

szerokość całkowita: 100 
wysokość całkowita:  96 
głębokość całkowita: 93

dane techniczne [cm]
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Pufa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi

Podnóżek Korneller w parze z fotelem z tej samej kolekcji, nadadzą 
Twojemu domowi przytulny charakter. Podnóżek Korneller będzie 
prawdziwie nietuzinkową i wyjątkową ozdobą Twojego wnętrza. 
Łączy w sobie fantastyczny wizualny efekt klasycznego stylu mebli 
skandynawskich z gwarancją pełnego komfortu i trwałości użytkowania, 
którą zapewniają najwyższej jakości materiały użyte do jego produkcji.

Materiał: drewno bukowe 
Wysokość: 20,5 cm  

Kolor: czarny, bielony 
drewno dębowe

szerokość siedziska:  74 
wysokość siedziska:  48  
głębokość siedziska:  69 

dane techniczne [cm]



Kolekcja Tulpaner

Hygge stawia na równowagę między życiem 
rodzinnym, a pracą, oraz między pięknem 
i wygodą. Narożniki z kolekcji Tulpaner zapewniają 
jedno i drugie. Zwracają uwagę swoją prostotą 
i minimalizmem. Z drugiej strony  są bardzo 
wygodne i praktyczne.



62 kolekcja tulpaner 63kolekcja tulpaner

Narożnik

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 3 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

szerokość siedziska:  210 
wysokość siedziska:  44  
głębokość siedziska:  53/125 

szerokość całkowita: 268 
wysokość całkowita:   93 
głębokość całkowita: 92/162

dane techniczne [cm]

Narożnik Tulpaner prezentuje nowoczesny, ponadczasowy design, dzięki 
któremu mebel ten z pewnością idealnie wypełni wnętrze każdego 
mieszkania! Znajdzie się tu miejsce dla wszystkich członków rodziny, którzy 
oprócz wyglądu będą się też zachwycać wyjątkowym komfortem i wygodą.  

To przede wszystkim głębokie siedzisko i szerokie podłokietniki powodują, 
że jest on wygodny, miękki i miły w dotyku.
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dane techniczne [cm]

Narożnik z funkcją spania

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 3 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

szerokość siedziska:    210 
wysokość siedziska:    44  
głębokość siedziska:    123/53 

szerokość całkowita:   268 
wysokość całkowita:    93 
głębokość całkowita:  162/92

Piękny i wygodny narożnik do spania sprawdzi się nie tylko jako miejsce 
do przenocowania niespodziewanych gości, ale także jako podstawowe 
wyposażenie niewielkiego mieszkania czy kawalerki. W dzień narożnik 
Tulpaner będzie cieszył oko eleganckim wykończeniem z ozdobnie 
przeszytymi krawędziami, które sprawiają, że narożnik prezentuje się lekko 
i miękko. Wieczorami zaś wygodę i spokojny sen zapewni mocna, drewniana 
rama i wypełnienie z elastycznej pianki. Powierzchnia spania: 140/200 cm.



Kolekcja Krokusar

Nietuzinkowość kolekcji Krokusar, jej klasyczny styl 
mebli skandynawskich, a także solidne i ręczne 
wykonanie jest idealnym rozwiązaniem dla osób 
ceniących zarówno piękno, jak i wysoką jakość mebli. 
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Wybór sofy Krokusar jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących 
nowych, modnych inspiracji oraz dla wszystkich fanów pięknych, 
charakteryzujących się klasycznym stylem mebli.

Dwuosobowa sofa Krokusar w stylu mebli skandynawskich to dowód na 
to, że prostota nie zawsze oznacza nudę. 

dane techniczne [cm]

Sofa dwuosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 15 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

szerokość siedziska:  174 
wysokość siedziska:  42  
głębokość siedziska:     58

szerokość całkowita: 184 
wysokość całkowita:   82 
głębokość całkowita:    92
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Narożnik

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 15 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

szerokość siedziska:  200 
wysokość siedziska:   44  
głębokość siedziska:   61/145 

szerokość całkowita: 255 
wysokość całkowita:   82 
głębokość całkowita:  91/178

dane techniczne [cm]

Solidna drewniana konstrukcja narożnika oraz klasyczne nóżki wykonane są  
z najwyżej klasy drewna bukowego, gwarantującego stabilność całego mebla 
i trwałość użytkowania, dzięki czemu z pewnością będzie służył przez wiele lat. 

Pokrycie wykonane jest z  najwyższej jakości tkaniny dostępnej w wielu 
wariantach kolorystycznych.



Kolekcja Vallmor

Kolekcja Vallmor to minimalistyczny design  
i bardzo wysoka jakość wykończenia drewnem 
dębowym.   To niebanalny i idealny wybór, dla osób 
szukających mebli  pełnych klasycznego wdzięku, 
nowoczesnego designu, wykonanych z najwyższej 
jakości materiałów.
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Fotel

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał:  

drewno dębowe  
Wysokość: 27 cm 

nogi

Czysty, prosty i naturalny styl najlepiej widać w fotelu Vallmor, wyjątkowym 
projekcie z naszej kolekcji, jedynym takim na polskim rynku. Fotel Vallmor 
to fantastyczne połączenie najwyższej klasy drewna dębowego z najwyższej 
jakości tkaniną, dające nadzwyczajny efekt wyjątkowej formy i pięknego, 
jedynego w swoim rodzaju wykończenia. 

Ten fotel  zachwyci wszystkich domowników.

szerokość siedziska:  62 
wysokość siedziska:  48  
głębokość siedziska:  58 

szerokość całkowita: 76 
wysokość całkowita:  95 
głębokość całkowita: 85

dane techniczne [cm]



77kolekcja klematisar76 kolekcja vallmor

Pufa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi

Podnóżek Korneller w parze z fotelem z tej samej kolekcji, nadadzą 
Twojemu domowi przytulny charakter. Podnóżek Korneller będzie 
prawdziwie nietuzinkową i wyjątkową ozdobą Twojego wnętrza. 
Łączy w sobie fantastyczny wizualny efekt klasycznego stylu mebli 
skandynawskich z gwarancją pełnego komfortu i trwałości użytkowania, 
którą zapewniają najwyższej jakości materiały użyte do jego produkcji.

szerokość całkowita:  58 
wysokość całkowita:   46  
głębokość całkowita:    58

dane techniczne [cm]

Materiał:  
drewno dębowe  
Wysokość: 27 cm 



Kolekcja Rubusar

Rubusar to kwintesencja dobrego gustu, która 
będzie pasowała do nowoczesnych wnętrz, 
stając się nie tylko miejscem relaksu, ale również 
fantastyczną dekoracją mieszkania. 
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dane techniczne [cm]

Sofa dwuosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20/18 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

szerokość siedziska:  138 
wysokość siedziska:  45  
głębokość siedziska:     64 

szerokość całkowita: 170 
wysokość całkowita:  102 
głębokość całkowita:   106

Rubusar to dwuosobowa sofa w stylu skandynawskim. Prosta aczkolwiek 
niebanalna forma i piękne wykończenie w postaci drewnianych 
podłokietników, które dodają wdzięku i elegancji. 

Sofa ma odpowiedni stopień twardości, dzięki czemu jej użytkowanie to 
komfort dla domowników i gości.
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Rubusar to połączenie drewna, najwyższej jakości tkaniny, wyjątkowej formy 
i pięknego wykończenia. Ten fotel zachwyci domowników i nada mieszkaniu 
niezwykłego charakteru. Nóżki wykonane są z naturalnego drewna bukowego, 
tym samym gwarantują wysoką trwałość i stabilność podczas użytkowania. 

Fotel tapicerowany jest wysokogatunkową tkaniną w wielu kolorach do 
wyboru, umożliwiając dopasowanie mebla do wnętrza.

dane techniczne [cm]

Fotel

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20/18 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

szerokość siedziska:    58 
wysokość siedziska:    45  
głębokość siedziska:    64 

szerokość całkowita:  90 
wysokość całkowita:   102 
głębokość całkowita:    106



Kolekcja Mirar

Mirar to bardzo wyjątkowa kolekcja, ponieważ scala 
w sobie styl klasyczny i nowoczesny. To uosobienie 
elegancji, które sprawi, że pomieszczenie będzie 
jeszcze piękniejsze.
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Bardzo elegancka trzyosobowa sofa. Mirar to jedna z najbardziej 
wyrafinowanych kolekcji Scandicsofa. Sprawi, że wnętrze będzie jeszcze 
bardziej szykowne. Gustowne, ciekawie toczone nóżki podkreślają charakter 
tej sofy. 

Miękkie, puszyste poduchy wprost zachęcają domowników do tego aby 
się rozsiąść i delektować wolną chwilą.

dane techniczne [cm]

Sofa trzyosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 16/14 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

szerokość siedziska:    200 
wysokość siedziska:  44  
głębokość siedziska:     58

szerokość całkowita: 235 
wysokość całkowita:   84 
głębokość całkowita:    100
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Drewniane nóżki podkreślają charakter tej sofy. Dwuosobowa sofa 
Miar dostępna jest w wielu tkaninach, prezentuje się okazale zarówno 
w stonowanych, delikatnych kolorach jak i ciemnych, eleganckich barwach.

Mirar to uosobienie elegancji, które sprawi, że pomieszczenie będzie 
jeszcze piękniejsze. 

dane techniczne [cm]

Sofa dwuosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 16/14 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

szerokość siedziska:  140 
wysokość siedziska:  44  
głębokość siedziska:     56 

szerokość całkowita: 175 
wysokość całkowita:  84 
głębokość całkowita:   100
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Ten bardzo elegancki fotel z kolekcji Mirar idealnie odnajdzie się w salonie, 
a zwłaszcza w komplecie z sofą dwuosobową lub trzyosobową. Delikatne 
zaokrąglenia i miękka poducha oparciowa powodują, że fotel ten wprost 
zachęca do tego aby na nim usiąść. 

Precyzyjne wykończenie i pięknie połączone proporcje tego modelu 
nadadzą wnętrzu niesamowity klimat i komfort na co dzień.

dane techniczne [cm]

Fotel

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 16/14 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

szerokość siedziska:  60 
wysokość siedziska:  44  
głębokość siedziska:     58 

szerokość całkowita:  95 
wysokość całkowita:   84 
głębokość całkowita:    100



Kolekcja Astrar

Kolekcja Astrar w typowym dla mebli 
skandynawskich prostym, minimalistycznym stylu 
będzie idealnie pasowała do każdego wnętrza, 
podkreślając jego niepowtarzalność i uwydatniając 
jego jedyny w swoim rodzaju i wyjątkowy klimat. 
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dane techniczne [cm]

Sofa trzyosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

szerokość siedziska:  155 
wysokość siedziska:  46 
głębokość siedziska:     60 

szerokość całkowita: 184 
wysokość całkowita:   86 
głębokość całkowita:    92

Sofa Astrar fantastycznie wpasuje się w Twój salon lub pokój gościnny. 
Subtelne, proste, ale bardzo kunsztowne i przemyślane kształty i 
fantastyczne, gustowne wykończenie w połączeniu z najwyższej jakości 
materiałami – solidnym bukowym drewnem i najlepszymi tkaninami 
– dodadzą każdemu wnętrzu uroku i blasku, zachwycając wszystkich 
domowników.
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dane techniczne [cm]

Sofa dwuosobowa

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

Sofa dwuosobowa Astrar to potwierdzenie na to, że prostota nie oznacza 
nudy. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowych inspiracji 
oraz dla wszystkich fanów pięknych mebli. Subtelne, proste, ale bardzo 
przemyślane kształty i fantastyczne wykończenie. 

Precyzja i jakość w każdym elemencie. Poszycie wykonane jest 
z najwyższej jakości tkaniny.

dane techniczne [cm]

szerokość siedziska:  155 
wysokość siedziska:  46  
głębokość siedziska:     60 

szerokość całkowita: 184 
wysokość całkowita:   86 
głębokość całkowita:    92
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Fotel

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

dane techniczne [cm]

szerokość siedziska:  74 
wysokość siedziska:  46  
głębokość siedziska:     57 

szerokość całkowita: 112 
wysokość całkowita:   86 
głębokość całkowita:    89

Fotel Astrar to dowód na to, że prostota nie zawsze oznacza nudę. Widoczna 
na pierwszy rzut oko precyzja ręcznej produkcji i jakość w każdym 
elemencie, typowa dla mebli w stylu skandynawskim, jest gwarancją 
komfortu i trwałości użytkowania, dzięki któremu będą mogli się nim 
Państwo cieszyć przez wiele lat. Ze względu na indywidualne potrzeby i 
wymagające gusta naszych klientów fotel Astrar dostępny jest w wielu 
różnych wariantach kolorystycznych.
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dane techniczne [cm]

Sofa Narcisser

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 3 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

szerokość siedziska:  155 
wysokość siedziska:  49  
głębokość siedziska:     57 

szerokość całkowita: 215 
wysokość całkowita:   92 
głębokość całkowita:    97

Narcisser z funkcją spania to fantastyczne połączenie najwyższej klasy drewna 
bukowego z najwyższej jakości tkaniną, dające nadzwyczajny efekt wyjątkowej 
formy i pięknego, jedynego w swoim rodzaju wykończenia. To, co zachwyca to 
wyjątkowa funkcjonalność sofy; niepodziewani goście chcą zostać na noc? To 
już nie problem – wystarczy rozłożyć sofę i przejść do funkcji spania. Dla Twojej 
wygody w sofie Narcisser nie ma potrzeby ściągania poduszek z oparcia, aby 
przejść z jednej do drugiej wersji. Powierzchnia spania: 135/192 cm. 



102 kolekcja gullris

dane techniczne [cm]

Sofa Gullris

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 20,5 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

szerokość siedziska:  102 
wysokość siedziska:  46 
głębokość siedziska:     56 

szerokość całkowita: 136 
wysokość całkowita:   78 
głębokość całkowita:    88

Urocza i subtelna dwuosobowa sofa Gullris. Idealna do pomieszczeń 
mieszkalnych z ograniczoną przestrzenią. Dzięki małej i kompaktowej formie 
kolekcja ta oferuje nowoczesne rozwiązania dla Twoich wnętrz. 

Zaokrąglone kształty i pikowanie na oparciu, powodują, że sofa jest 
przyjazna nie tylko z wyglądu ale również wyjątkowo komfortowa w 
użytkowaniu. Delikatne nogi w podstawie nadają jej lekkich proporcji.

103kolekcja astrar



104 kolekcja lobelior

Sofa Lobelior

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi

dane techniczne [cm]

W ScandicSofa dbamy o wygodę każdego – niezależnie od tego, czy twoja 
rodzina jest bardzo duża czy mała! Z myślą o tych, którzy lubią spędzać 
czas z bliskimi, zaprojektowaliśmy sofę czteroosobową, która spełni nawet 
największe wymagania. 

Wiemy, że duża sofa musi być wygodna i zachęcać do wypoczynku, 
dlatego nasza sofa Lobelior została wykonana ręcznie przez 
rzemieślników, przy użyciu najlepszych materiałów.

Materiał: drewno bukowe 
Wysokość: 20,5 cm  

Kolor: czarny, bielony 
drewno dębowe

szerokość siedziska:  278 
wysokość siedziska:  48 
głębokość siedziska:  62

szerokość całkowita: 300 
wysokość całkowita:   92 
głębokość całkowita:    93

105kolekcja irisar



106 kolekcja orkide

Sofa Orkide

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 21/25 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

Tym co wyróżnia sofę Orkidé spośród innych mebli dostępnych na polskim 
rynku, jest jej niezwykle elegancki, ale i oryginalny geometryczny wzór,  
który nada wnętrzu szyku, ale także niepowtarzalnego charakteru, wyróżniając 
je i zdobiąc. Tym co zachwyca w sofie Orkidé to jej niepowtarzalny design 
oraz subtelne, proste, ale bardzo kunsztowne i przemyślane kształty oraz 
fantastyczne, gustowne wykończenie połączone z najwyższej jakości 
materiałami – solidnym, certyfikowanym bukowym drewnem.

szerokość siedziska:  138 
wysokość siedziska:  50  
głębokość siedziska:  58 

szerokość całkowita: 156 
wysokość całkowita:  82 
głębokość całkowita: 90

dane techniczne [cm]

107kolekcja orkide



108 kolekcja fern

Sofa Fern

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 21/25 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

nogi

Elegancka i efektowna, przykuwa uwagę swoją minimalistyczną formą. Nie 
tylko sprawia wrażenie wygodnej, ale taka właśnie jest. Duże poduchy  
i dodatkowe poduszki stanowią komfortowe oparcie dla pleców. 
Podłokietniki, które pełnią także funkcją zagłówków podnoszą walory 
użytkowe tej dwuosobowej sofy. Na podstawę składają się cztery solidne 
nogi ustawione po lekkim kątem w stosunku do podłoża oraz rama, na której 
opiera się część wypoczynkowa. 

szerokość siedziska:  137 
wysokość siedziska:  52  
głębokość siedziska:  63 

szerokość całkowita: 159 
wysokość całkowita:  98 
głębokość całkowita: 96

dane techniczne [cm]

109kolekcja orkide



Kolekcja łóżek

Sypialnia w stylu skandynawskim jest idealna 
dla tych, którzy uwielbiają otaczać się wszystkim, 
co daje ciepło, jest miłe w dotyku i nadaje 
pomieszczeniu przytulności.



112 113

Łóżko Almar

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 14 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

Almar to łóżko, które jest naprawdę wyjątkowe, niby klasyczne, a jednak 
bardzo nietuzinkowe. Z jednej strony nowoczesne, z drugiej strony 
ponadczasowe. Zagłówek lekko zaokrąglony z pięknym pikowaniem. 

Przód i boki łóżka obite miękką tkaniną a dopełnieniem całości są 
drewniane nóżki. Łóżko to wypełni w fantastyczny sposób każdą sypialnię.

dane techniczne [cm]

szerokość całkowita:   152 / 172 / 192 / 212 
szerokość materaca:   140 / 160 / 180 / 200

wysokość siedziska:   35 
wysokość całkowita:     116 
głębokość całkowita:   212

112 łóżko almar 113kolekcja klematisar



114 115

Łóżko Aklejor

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 14 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

Łóżko Aklejor – nowoczesne oraz ponadczasowe – jest idealnym wyborem 
dla osób ceniących sobie, tak typową dla mebli skandynawskich, klasyczną 
elegancję, wygodę oraz uniwersalną funkcjonalność. Dzięki prostym 
kształtom zagłówka, który charakteryzuje się gustownym, niezwykle 
subtelnym pikowaniem, w fantastyczny sposób wypełni każdą sypialnię 
nadając jej wyjątkowego, eleganckiego, ale przytulnego charakteru i zaspokoi 
każdy nawet najbardziej wybredny gust.

dane techniczne [cm]

szerokość całkowita:   152 / 172 / 192 / 212 
szerokość materaca:   140 / 160 / 180 / 200

wysokość siedziska:   35 
wysokość całkowita:     116 
głębokość całkowita:   212

114 łóżko aklejor 115kolekcja klematisar



116 117

Łóżko Solrosor

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 14 cm  
Kolor: czarny, bielony 

drewno dębowe

Idealnym wyborem jest także ręcznie robione łóżko Solrosor, które wyróżnia 
klasyczny design połączony z nowoczesnymi rozwiązaniami nadającymi mu 
bardzo nietuzinkowego i ponadczasowego charakteru. 

Zagłówek łóżka jest pikowany, przód i boki łóżka obite są miękką i miłą 
w dotyku tkaniną a dopełnieniem tej całości są proste, klasyczne 
drewniane nóżki.

dane techniczne [cm]

szerokość całkowita:   152 / 172 / 192 / 212 
szerokość materaca:   140 / 160 / 180 / 200

wysokość siedziska:   35 
wysokość całkowita:     116 
głębokość całkowita:   219

116 łóżko solrosor 117kolekcja klematisar



118 119

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 3 cm  
Kolor: metal/ czarny, 

bielony, drewno bukowe

Łóżko Forsythian w stylu mebli skandynawskich, dzięki swojej wyjątkowej 
elegancji oraz ponadczasowemu designowi idealnie odnajdzie się 
we wnętrzu każdej sypialni i pokoju gościnnego, stając się ich nieodłączną 
oraz nietuzinkową ozdobą, zapewniając wrażenie harmonii i przytulności. 

dane techniczne [cm]

szerokość całkowita:   150 / 170 / 190 / 200 
szerokość materaca:   140 / 160 / 180 / 200

wysokość siedziska:   35 
wysokość całkowita:     116 
głębokość całkowita:   214

Łóżko Forsythian

118 łóżko forsythian 119kolekcja klematisar



120 121

Możliwość wyboru 
bawełna, welur 

naturalny, tkanina 
łatwoczyszcząca

tkanina
Materiał: pianka 
poliuretanowa

wypełnienie nogi
Materiał: drewno bukowe 

Wysokość: 3 cm  
Kolor: metal/ czarny, 

bielony, drewno bukowe

Zagłówek łóżka z charakterystycznym pięknym, ale subtelnym pikowaniem, 
cechuje wyjątkowy kształt – lekko zaokrąglony i wygięty do środka, 
nadającym mu tak typowego dla mebli skandynawskich eleganckiego 
charakteru i uniwersalnego szyku, który nada pomieszczeniu przytulności  
i niebanalnego charakteru. Łóżko posiada cztery pojemne szuflady.

dane techniczne [cm]

szerokość całkowita:   150 / 170 / 190 / 200 
szerokość materaca:   140 / 160 / 180 / 200

wysokość siedziska:   35 
wysokość całkowita:     116 
głębokość całkowita:   214

Łóżko Klover

120 łóżko klover 121kolekcja klematisar



123przegląd mebli122 przegląd mebli

Kolekcja Klematisar Kolekcja Ginster



124 przegląd mebli 125przegląd mebli

Kolekcja Irisar Kolekcja Korneler



126 przegląd mebli 127przegląd mebli

Kolekcja Tulpaner

Kolekcja Kkrokusar

Kolekcja Astrar



128 przegląd mebli 129przegląd mebli

Kolekcja Orkide

Kolekcja Rubusar

Kolekcja Mirar



130 przegląd mebli 131przegląd mebli

Sofa Narcisser

Kolekcja Vallmor

Sofa Fern

Sofa Gullris

Sofa Lobelior



132 przegląd mebli 133przegląd mebli

Łóżko Solrosor

Łóżko Almar

Łóżko Aklejor

Łóżko Klover

Łóżko Forsythian



ScandicSofa  Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 37/2.43 
02-672 Warszawa 
 
NIP:  5213716498 
KRS: 0000593207 
REGON: 363303185




