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Jakość w
Twoim domu
Szanowni Państwo,
Pomimo wydarzeń na świecie, jak co roku,
oddajemy do Waszych rąk kolejny katalog
z ofertą naszych mebli. Znajdziecie w nim
wiele nowości, ale też uznane wzory, które
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cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem
od kilku sezonów. Na szczególną uwagę
zasługuje rozbudowana oferta łóżek, sypialni oraz szaf uchylnych.
Zapraszamy do lektury katalogu oraz
współpracy.
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SZAFY

Szafy marki STOLAR to propozycja dla
klientów, którzy szukają sprawdzonych
i niebanalnych rozwiązań. Ich znakiem
rozpoznawczym jest uniwersalność zastosowań – łatwo można je dopasować
do wnętrz o różnej wielkości czy stylu.
Szeroka gama dostępnych wzorów i kolorów zadowoli zarówno miłośników tradycyjnych aranżacji, jak też zwolenników
nowoczesnego wyposażenia wnętrz.
Oprócz wysmakowanego designu, uwagę zwraca wysoka jakość wykonania
oraz funkcjonalność zastosowanych

www.stolar.com.pl

technologii. Markowe okucia, solidne
uchwyty, wytrzymałe płyty meblowe
składają się na meble, które gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez
wiele lat. Warto również wspomnieć o
praktycznych akcesoriach i systemach
zagospodarowania wnętrz szaf, które
zapewniają komfortową codzienną obsługę. Dzięki temu powstały markowe
meble, które zaspokoją indywidualne
potrzeby najbardziej wymagających
klientów.

kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

BANGKOK 255

NEW

Szafy BANGKOK są najnowszym projektem marki STOLAR. Model wpisuje się w najnowsze trendy
wzornicze i funkcjonalne. Jego design doskonale sprawdzi sie w każdym współczesnym wnętrzu,
pojemność nie ustępuje średniej wielkości garderobie. Dzięki uchylnym drzwiom mebel ten zapewnia
doskonały dostęp do wszystkich części szafy jednocześnie.

Na zdjęciu: korpus - grafitowy; front - grafitowy. Drzwi uchylne.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

aluminiowe
uchwyty

montaż we
wnękach

duża
pojemność

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit

szafa BANGKOK 255
szerokość 255 | głębokość 65 | wysokość 217 cm
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korpus: biały
front: biały
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szafa

NEW

BASTIA 200 LUX

Bastia 200 Lux to kontynuacja serii szaf Bastia wzbogaconych o wstawki, modnego dekoru, świerku
alpejskiego. Proste fronty w połączeniu ze strukturą drewna tworzą bardzo modne i designerskie
połączenie. Dzięki temu, oprócz praktycznej szafy, zyskujemy ciekawy element dekoracyjny.

Na zdjęciu: korpus - grafitowy; front - świerk alpejski, grafit, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

najwyższa
jakość

dwa
drążki

duże
półki

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit, świerk alpejski, lustro

szafa BASTIA 200 LUX
szerokość 200 | głębokość 65 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl
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szafa

modern

BASTIA 150 | 200
Szafę BASTIA 200 wyróżnia ciekawy design frontów. Na zdjęciu zaprezentowano połączenie
powierzchni w kolorze ciemnego grafitu i lustra. Uniwersalny design szafy sprawia, że pasuje

ona
do nowoczesnych, monochromatycznych wnętrz, ale jest też doskonałą przeciwwagą dla aranżacji
wnętrz utrzymanych w żywych kolorach.

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

interesujący
design

wysoka
jakość

panelowe
fronty

liczne
półki

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa BASTIA 200
szerokość 200 cm
głębokość 65 cm
wysokość 215 cm
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korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa BASTIA 150
szerokość 151 cm
głębokość 65 cm
wysokość 215 cm
katalog mebli 2021

szafa

roomy

BASTIA 250
Bastia 250 to większa wersja szafy BASTIA 200. Podobnie jak poprzedniczka wyróżnia
się nowoczesną formą i wyważonym designem. Głównym atutem tego modelu jest jego
ponadprzeciętna pojemność. Sprawdź, ile rzeczy zmieści się w tej ogromnej szafie.

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

interesujący
design

wysoka
jakość

panelowe
fronty

liczne
półki

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa BASTIA 250
szerokość 250 | głębokość 65 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

korpus: grafit
front: grafit, lustro
kolekcja mebli 2021/2022

9

szafa

NEW

LION

Szafa LION to najnowsza propozycja marki STOLAR. Cechą wyróżniającą tę szafę jest ciekawy,
niesymetryczny, układ dekorów na froncie. Dąb wotan otacza białe fronty, dzieląc szafę na dwie
części. Wielkość oraz układ szafy gwarantują dobrą dostępność i ergonomię użytkowania.

Na zdjęciu: korpus - dąb wotan; front - dąb wotan, biały. Drzwi łamane na okuciach firmy HETTICH.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

aluminiowe
uchwyty

montaż we
wnękach

duża
pojemność

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, biały

szafa LION
szerokość 255 | głębokość 65 | wysokość 217 cm
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szafa

NEW

WIEDEŃ 208

Szafa Wiedeń to funkcjonalne połączenie luster z frontami meblowymi. Specyficzne otwieranie
uchylnych drzwi ułatwia dostęp do wnętrza mebla a zewnętrzne szuflady umożliwiają dotarcie do
rzeczy bez konieczności otwierania całej szafy.

Na zdjęciu: korpus - platinum; front - platinum, lustro. Drzwi łamane na okuciach firmy HETTICH.

nowoczesny
design

zewnętrzne
szuflady

najwyższa
jakość

dwa
drążki

dostępne wariant y kolor yst yczne

lustro

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit, lustro

korpus: biały
front: biały, lustro
www.stolar.com.pl

korpus: platinum
front: platinum, lustro

szafa WIEDEŃ
szerokość 208 | głębokość 65 | wysokość 217 cm
kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

NEW

TOGO 255

Szafa TOGO to mebel w doskonały sposób zastępujący garderobę. Została wyposażona w
odpowiednią ilość półek, wieszaki na krótkie, i długie ubrania, szuflady zewnętrzne. Dodając do
tego całkowitą szerokość 255 cm, zyskujemy gwarancję ogromnej pojemności.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi uchylne.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

aluminiowe
uchwyty

szuflady
zewnętrzne

duża
pojemność

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa TOGO
szerokość 255 | głębokość 65 | wysokość 217 cm

12

korpus: grafit
front: grafit, lustro
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szafa

NEW

HAGA 255

Szafy Haga to pojemne meble porównywalne do zabudowanych garderób. Sposób rozmieszczenia
drążków i półek zapewnia łatwy dostęp do wszystkich ubrań. Zewnętrzne szuflady spełnią funkcję
komody.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały. Drzwi uchylne.

uchylne
fronty

dobry
dostęp do
wnętrza

pojemne
szuflady

drążki
na długie
elementy

liczne
półki

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit

szafa HAGA
szerokość 255 | głębokość 65 | wysokość 217 cm

www.stolar.com.pl

korpus: biały
front: biały
kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

NEW

TALLIN 250

Szafa Tallin reprezentuje klasyczny układ szafy z dużą ilością drążków przeznaczonych do
zawieszania ubrań. Szafa jest tak pojemna, że spełni funkcję komody na bieliznę, jak i bieliźniarki.

Na zdjęciu: korpus - dąb wellington; front - dąb wellington, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

duże
lustro

duża
przestrzeń na
wieszaki

funkcjonalne
wnętrze

najwyższa
jakość

stabilna
konstrukcja

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb wellington
front: dąb wellington, lustro

szafa TALLIN
szerokość 250 | głębokość 65 | wysokość 215 cm
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szafa

NEW

VIENNA 255
Szafa VIENNA to nowość w kolekcji szaf STOLAR. Połączenie sterylnej bieli z ciepłym dekorem
drewna dębowego daje efekt bardzo elegancki i reprezentacyjny. Pojemność szafy zaskoczy w
momencie zagospodarowywania, a połączenie dwóch mebli zastąpi obszerną garderobę.

Na zdjęciu: korpus - dąb wotan; front - dąb wotan, biały. Drzwi uchylne.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

aluminiowe
uchwyty

brak
luster

duża
pojemność

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, biały

szafa VIENNA 255
szerokość 255 | głębokość 65 | wysokość 217 cm

www.stolar.com.pl
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szafa

NEW

MARSYLIA 203 mat
Szafy z serii MARSYLIA MAT to nowa propozycja kolorystyczna sprawdzonego wzoru. Nowy dekor grafitowy
doskonale uzupełnia kolekcję. W tym wariancie szafa wygląda bardzo nowocześnie.

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro. W szafie zastosowano okucia firmy SEVROLL.

zewnętrzne
szuflady

drążki na
długie
ubrania

uchwyty
w optyce
aluminium

montaż we
wnękach

stablina
konstrukcja

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit mat
front: grafit mat, lustro

szafa MARSYLIA 203 MAT
szerokość 208 | głębokość 61 | wysokość 225 cm
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szafa

NEW

MARSYLIA 250 mat
Szafy z serii MARSYLIA MAT to nowa propozycja kolorystyczna sprawdzonego wzoru. Nowy dekor grafitowy
doskonale uzupełnia kolekcję. W tym wariancie szafa wygląda bardzo nowocześnie.

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro. W szafie zastosowano okucia firmy SEVROLL.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

uchwyty
w optyce
aluminium

montaż we
wnękach

duża
pojemność

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit mat
front: grafit mat, lustro

szafa MARSYLIA 250 MAT
szerokość 255 | głębokość 61 | wysokość 225 cm

www.stolar.com.pl
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szafa

elegant

MARSYLIA 203

Szafy z serii MARSYLIA występują w dwóch najbardziej neutralnych, a przy tym uniwersalnych
barwach – czerni i bieli. Dodając do tego wykończenie frontów w połysku oraz duże lustro,
otrzymujemy ponadczasowy, elegancki mebel nadający się do każdego wnętrza. MARSYLIA 203 jest
szafą 2-skrzydłową, o ponadstandardowej wysokości.

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny połysk, lustro. W szafie zastosowano okucia firmy SEVROLL.

praktyczne
szuflady

listwa
dekoracyjna

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały połysk, lustro

18

korpus: czarny
front: czarny połysk, lustro

oświetlenie
LED

prosty, nowoczesny styl

wyjątkowo
wysoka

wnętr ze i w ymiar y szaf y

szafa MARSYLIA 203
szerokość 208 | głębokość 61 | wysokość 225 cm
katalog mebli 2021

szafa

elegant

MARSYLIA 250

Szafy z serii MARSYLIA występują w dwóch najbardziej naturalnych, a przy tym uniwersalnych barwach – czerni i
bieli. Dodając do tego wykończenie frontów w połysku oraz duże lustro, otrzymujemy ponadczasowy, elegancki
mebel do każdego wnętrza. Znaczna wielkość oraz przestronne wnętrze szafy MARSYLIA 250 to atuty ważne z
punktu widzenia licznej rodziny.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały połysk, lustro. W szafie zastosowano okucia firmy SEVROLL.

praktyczne
szuflady

listwa
dekoracyjna

oświetlenie
LED

prosty, nowoczesny styl

wyjątkowo
wysoka

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały połysk, lustro

szafa MARSYLIA 250
szerokość 255 | głębokość 61 | wysokość 225 cm

www.stolar.com.pl

korpus: czarny
front: czarny połysk, lustro
kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

NEW

SPLIT 157
Szafa SPLIT 157 wyróżnia się nietypowym układem luster. Tworzy on ciekawy, nieoczywisty
geometryczny układ. Wewnątrz szafa posiada dwa drążki na ubrania i wygodną szufladę w
centralnej części.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi uchylne.

modna
kolorystyka

duże
lustro

duża
szuflada
zewnętrzna

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro
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korpus: platinum
front: platinum, lustro

funkcjonalne
wnętrze

najwyższa
jakość

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa SPLIT 157
szerokość 157 | głębokość 65 | wysokość 217 cm
katalog mebli 2021

szafa

NEW

SPLIT 200
Szafa SPLIT 200 wyróżnia się nietypowym układem luster. Tworzy on ciekawy, nieoczywisty
geometryczny układ. Wnętrze mebla jest bardzo funkcjonalne i pojemne.

Na zdjęciu: korpus - grafitowy; front - grafitowy, lustro. Drzwi uchylne.

modna
kolorystyka

duże
lustro

duża
szuflada
zewnętrzna

funkcjonalne
wnętrze

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro
www.stolar.com.pl

korpus: platinum
front: platinum, lustro

najwyższa
jakość

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit, lustro
kolekcja mebli 2021/2022

szafa SPLIT 200
szerokość 200 | głębokość 65 | wysokość 217 cm
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szafa

NEW

LATINA 300

LATINA 300 to połączenie dwóch, bliźniaczych szaf z toaletką, lustrem i szafką wiszącą. Można
powiedzieć, że to sypialniana meblościanka. Jest to pomysł doskonały do niewielkich sypialnie
gdzie brakuje miejsca na toaletkę.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, dąb grand naturalny, lustro. Drzwi uchylne.

modna
kolorystyka

oświetlone
lustro

wejście
USB

najwyższa
jakość

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, dąb grand naturalny, lustro

szafa z toaletką LATINA 300
szerokość 300 | głębokość 61 | wysokość 217 cm
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szafa

classic

MONAKO

MONAKO to duża szafa z trzema przesuwnymi skrzydłami. Powierzchnię środkowych drzwi wypełnia
lustro. Pozostałe wraz z korpusem występują w pięciu kolorach, od jasnych – biały, dąb sonoma,
przez średnią tonację – śliwa, po ciemne barwy – wenge i czerń. Ta różnorodność daje swobodę
wyboru optymalnej wersji.

Na zdjęciu: korpus - wenge; front - wenge, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

ergonomiczne
uchwyty

prosty,
nowoczesny
styl

pakowne
wnętrze

wewnętrzne
szuﬂady

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: śliwa
front: śliwa, lustro

korpus: wenge
front: wenge, lustro

www.stolar.com.pl

liczne
półki

stabilna
konstrukcja

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: czarny
front: czarny, lustro
kolekcja mebli 2021/2022

szafa MONAKO
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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szafa

comfort

SEWILLA 203
Linia SEWILLA to przykład szaf bez luster na frontach. Zamiast tego mamy ciekawe połączenie kolorystyki
i grafiki - jeden z frontów jest w kolorze lawy, na drugim natomiast ciemne linie przecinają odcień dębu
sonoma, dzieląc go na sześć równych elementów. SEWILLA 203 to mniejszy model z tej linii.

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma, lava. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

wysoka
jakość

funkcjonalne
wnętrze

aluminiowe
uchwyty

solidne
prowadnice

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lava

szafa SEWILLA 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

24

katalog mebli 2021

szafa

quality

SEWILLA 250

Szafa SEWILLA 250 jest duża i posiada troje przesuwnych drzwi. Podobnie jak jej mniejsza
wersja, nie ma luster zewnętrznych. Dwa fronty to gładkie powierzchnie w kolorze lawy, natomiast
środkowy jest zdobiony. Szafy z tej linii będą pasowały zarówno do sypialni, salonu czy pokoju
młodzieżowego.

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma, lava. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

wysoka
jakość

funkcjonalne
wnętrze

aluminiowe
uchwyty

solidne
prowadnice

duża
pojemność

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lava

szafa SEWILLA 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

elegant

VIGO 200 połysk
VIGO 200 połysk to nowa propozycja wśród dekorów stosowanych w szafach VIGO. Korpus dąb wotan i
duża powierzchnia lustra w połączeniu z białą połyskliwą płyciną lewych drzwi stanowią bardzo atrakcyjne i
nowoczesne połączenie.

Na zdjęciu: korpus - dąb wotan; front - biały połysk, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

bezpieczne
drzwi
przesuwne

fronty
panelowe

stabilna
konstrukcja

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb wotan
front: biały połysk, lustro

szafa VIGO 200 połysk
szerokość 200 | głębokość 65 | wysokość 215 cm
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szafa

VIGO 120 | 150 | 200
VIGO jest nową w naszej ofercie serią szaf z przesuwnymi frontami. Postawiono tu na duży wybór modeli oraz
proste, ponadczasowe wzornictwo. Zgrabna, proporcjonalna bryła, duże lustro oraz poziomy trójpodział
powierzchni drzwi nadają szafom współczesny charakter.

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: grafit
front: grafit, lustro
www.stolar.com.pl

bezpieczne
drzwi
przesuwne

fronty
panelowe

stabilna
konstrukcja

najwyższa
jakość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: platinum
front: platinum, lustro

korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa VIGO 200
szerokość 200 cm
głębokość 65 cm
wysokość 215 cm
kolekcja mebli 2021/2022

szafa VIGO 150
szerokość 151 cm
głębokość 65 cm
wysokość 215 cm

szafa VIGO 120
szerokość 122 cm
głębokość 65 cm
wysokość 215 cm
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szafa

NEW

VIGO 225
VIGO 225 to duża szafa z dwoma przesuwnymi skrzydłami. Posiada wewnątrz dwa
poziome drążki, co sprawia, że nawet kolekcjoner koszul pomieści je wszystkie bez
konieczności ich składania.

Na zdjęciu: korpus - platinum; front - platinum, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

duże
lustro

praktyczne
wnętrze

uniwersalne
wzornictwo

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: platinum
front: platinum, lustro

korpus: grafit
front: grafit, lustro

korpus: czarny
front: czarny, lustro

28

bezuchwytowe
fronty

duża
wytrzymałość

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

szafa VIGO 225
szerokość 225 | głębokość 65 | wysokość 215 cm
katalog mebli 2021

szafa

modern

VIGO 250

Szafa VIGO 250 to największy model w nowej serii. Zagospodarowanie jej wnętrza robi wrażenie.
Pojemność, prostota i przejrzystość rozwiązań, ergonomia – po prostu funkcjonalność w czystej
postaci.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach frmy HÄFELE.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

bezpieczne
drzwi
przesuwne

fronty
panelowe

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: platinum
front: platinum, lustro

korpus: grafit
front: grafit, lustro

korpus: czarny
front: czarny, lustro

www.stolar.com.pl

stabilna
konstrukcja

najwyższa
jakość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

szafa VIGO 250
szerokość 250 | głębokość 65 | wysokość 215 cm
kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

modern

BATUMI 203
Szafa BATUMI 203 jest nowością wzorniczą w naszej ofercie. Środkową część frontów zajmują tu duże
lustra, które – dla urozmaicenia – zostały podzielone poziomym pasem czarnego szkła. Dzięki temu
zabiegowi szafa zyskała nietypowy wygląd.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro grafit, szkło czarne. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

dynamiczny
wygląd

bezuchwytowe
fronty

lustro
grafitowe

łatwe
domykanie

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro grafitowe,
czarne szkło

szafa BATUMI 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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korpus: grafit
front: grafit, lustro grafitowe,
czarne szkło
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szafa

roomy

BATUMI 250

Szafa BATUMI 250 posiada trzy przesuwne fronty, osadzone na solidnych prowadnicach. Ten
podział ułatwia otwieranie szafy, jak też swobodne korzystanie z jej wnętrza. Podobnie jak w
przypadku mniejszego modelu z tej linii, atrakcyjny wygląd BATUMI 250 zawdzięcza m.in. układowi
luster na frontach

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro grafit, szkło czarne. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

dynamiczny
wygląd

bezuchwytowe
fronty

lustro
grafitowe

łatwe
domykanie

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro grafitowe,
czarne szkło

szafa BATUMI 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

korpus: grafit
front: grafit, lustro grafitowe,
czarne szkło
kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

design

TURYN 203
Seria dwóch szaf TURYN wyróżnia się wysmakowaną dekoracyjnością. Już szare odcienie frontów – jaśniejszy
dąb craft lub ciemny lava, mają zdobną teksturę, a dodatkowo na całej szerokości przecinają je dekory
utworzone z pasów graﬁtowego lub czarnego szkła. Szafy różnią się szerokością, TURYN 203 należy do
średniej wielkości mebli.

Na zdjęciu: korpus - dąb craft; front - dąb craft , szkło grafitowe. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

bezuchwytowe
fronty

stabilna
konstrukcja

lekkie
drzwi

brak
luster

funkcjonalne
wnętrze

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb craft
front: dąb craft, grafitowe szkło

szafa TURYN 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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korpus: lava
front: lava, czarne szkło
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szafa

Quality

TURYN 250

Seria dwóch szaf TURYN wyróżnia się wysmakowaną dekoracyjnością. Już szare odcienie frontów
– jaśniejszy dąb craft lub ciemny lava, mają zdobną teksturę, a dodatkowo na całej szerokości
przecinają je dekory utworzone z pasów graﬁtowego lub czarnego szkła. Szafy różnią się
szerokością. TURYN 250 to duży, potrzebujący znacznej przestrzeni mebel.

Na zdjęciu: korpus - lava; front - lava, czarne szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

bezuchwytowe
fronty

stabilna
konstrukcja

lekkie
drzwi

brak
luster

funkcjonalne
wnętrze

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb craft
front: dąb craft, grafitowe szkło

szafa TURYN 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

korpus: lava
front: lava, czarne szkło
kolekcja mebli 2021/2022

33

szafa

best

VISTA 150
VISTA to seria kilku modeli szaf, które przy tej samej wysokości i głębokości, mają różne szerokości.
Charakterystyczny dla wzornictwa serii jest wygląd frontów – jeden w całości tworzy lustrzana taﬂa, drugi –
utrzymany jest w kolorze korpusu i pocięty poziomymi cienkimi liniami. VISTA 150 jest najmniejszą z szaf w tej serii.

Na zdjęciu: korpus - czarny mat; front - czarny, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

listwa
dekoracyjna

oryginalne
wzornictwo

najmniejsze
wymiary

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

34

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

stabilna
konstrukcja

duże
lustro

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa VISTA 150
szerokość 150 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
katalog mebli 2021

szafa

curious

VISTA 180

VISTA to seria kilku modeli szaf, które przy tej samej wysokości i głębokości, mają różne szerokości.
Charakterystyczny dla wzornictwa serii jest wygląd frontów – jeden w całości lustrzana taﬂa, drugi
– utrzymany jest w kolorze korpusu i pocięty poziomymi cienkimi liniami. VISTA 180 zajmuje niewiele
miejsca, a jednocześnie oferuje sporo przestrzeni do przechowywania.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

listwa
dekoracyjna

oryginalne
wzornictwo

funkcjonalne
wnętrze

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro
www.stolar.com.pl

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

stabilna
konstrukcja

duże
lustro

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: czarny
front: czarny, lustro
kolekcja mebli 2021/2022

szafa VISTA 180
szerokość 180 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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szafa

best

VISTA 203
VISTA to seria kilku modeli szaf, które przy tej samej wysokości i głębokości, mają różne
szerokości. Charakterystyczny dla wzornictwa serii jest wygląd frontów – jeden w całości
tworzy lustrzana taﬂa, drugi – utrzymany jest w kolorze korpusu i pocięty poziomymi
cienkimi liniami. VISTA 203 zaspokoi potrzeby dwóch i więcej osób.

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

listwa
dekoracyjna

wyjątkowe
wzornictwo

drążek na
długie
ubrania

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

36

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

pionowe
półki

stabilna
konstrukcja

duże
lustro

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa VISTA 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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szafa

curious

VISTA 250

VISTA to seria kilku modeli szaf, które przy tej samej wysokości i głębokości, mają różne szerokości.
Charakterystyczny dla wzornictwa serii jest wygląd frontów – jeden w całości tworzy lustrzana
taﬂa, drugi – utrzymany jest w kolorze korpusu i pocięty poziomymi cienkimi liniami. VISTA 250 jest
największa i jako jedyna z serii posiada trzy fronty

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

listwa
dekoracyjna

ponadczasowe
wzornictwo

liczne
półki

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro
www.stolar.com.pl

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

wewnętrzne
szuﬂady

funkcjonalne
wnętrze

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: czarny
front: czarny, lustro
kolekcja mebli 2021/2022

szafa VISTA 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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szafa

LED

TUNIS 200
Szafa TUNIS 200 zaskakuje wyglądem. Pionowy pas pomiędzy frontem w połysku a
lustrem rozdziela powierzchnię, wprowadzając wyraźny podział na strony prawą i lewą.
Ogromne lustro – ważny użytkowy element szafy – w tym przypadku, dzięki podziałowi
ozdobną wstawką na trzy poziome części, dynamizuje wygląd całego mebla.

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny, biały połysk, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

fronty
z profilem
ledowym

fronty
panelowe

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: czarny
front: czarny, biały połysk, lustro

szafa TUNIS 200
szerokość 200 | głębokość 65 | wysokość 215 cm
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korpus: grafit
front: grafit, biały połysk, lustro
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szafa

LED

TUNIS 250

Szafa TUNIS 250, podobnie jak mniejszy jej odpowiednik TUNIS 200, łączy w sobie wszystkie cechy
nowoczesnego i funkcjonalnego mebla. Graﬁczne podziały i minimum ozdobników tworzą zgrany
duet z użytecznością wnętrza i jakością wykonania.

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, biały połysk, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

fronty
z profilem
ledowym

fronty
panelowe

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: czarny
front: czarny, biały połysk, lustro

szafa TUNIS 250
szerokość 250 | głębokość 65 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

korpus: grafit
front: grafit, biały połysk, lustro
kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

NEW

ARUBA II 203

Z szafą z serii ARUBA wnętrze nigdy nie będzie nudne ani monotonne. Jej fronty to niestandardowa
kompozycja, w której wykorzystano różnej wielkości kwadraty i prostokąty z graﬁtowego lustra. ARUBA II
(203) posiada dwa lekko przesuwające się fronty.

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro grafit. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

dynamiczny
wygląd

grafitowe
lustro

praktyczne
wnętrze

wygodne
uchwyty

bezpieczne
przesuwne
drzwi

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit, lustro grafit

szafa ARUBA II 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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szafa

ARUBA II 250

NEW

Z szafą z serii ARUBA wnętrze nigdy nie będzie nudne ani monotonne. Jej fronty to niestandardowa
kompozycja, w której wykorzystano różnej wielkości kwadraty i prostokąty z graﬁtowego lustra.
ARUBA II (250) posiada trzy lekko przesuwające się fronty.

Na zdjęciu: korpus - grafitowy; front - grafitowy, lustro grafit. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

dynamiczny
wygląd

grafitowe
lustro

liczne
półki

największy
wymiary

wygodne
uchwyty

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit, lustro grafit

szafa ARUBA II 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

modern

ARUBA 203
Szafy z serii ARUBA sprawdzą się nie tylko w sypialni, ale również np. w nowocześnie urządzonym pokoju
gościnnym. Biały kolor korpusu oraz czarno-biała tonacja frontów tworzą uniwersalne zestawienie, które
współgra z każdym otoczeniem. Szafa ARUBA 203, jako mniejsza w serii, prezentuje się szczególnie zgrabnie i
lekko.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - czarny, białe szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

brak
luster

listwa
dekoracyjna

ciekawy
wygląd

drążek na
długie ubrania

duża
wytrzymałość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: czarny, białe szkło

szafa ARUBA 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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szafa

modern

ARUBA 250

Szafy z serii ARUBA sprawdzą się nie tylko w sypialni, ale również np. w nowocześnie urządzonym
pokoju gościnnym. Biały kolor korpusu oraz czarno-biała tonacja frontów tworzą uniwersalne
zestawienie, które współgra z każdym otoczeniem. Ponadto sprawiają, że szafa ARUBA 250, mimo
znacznych gabarytów, wydaje się lekka i kształtna.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - czarny, białe szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

listwa
dekoracyjna

ciekawy
wygląd

wewnętrzne
szuﬂady

liczne
półki

duża
wytrzymałość

brak luster

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: czarny, białe szkło

szafa ARUBA 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl
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szafa

beauty

AMSTERDAM 203
AMSTERDAM to seria szaf z przesuwnymi frontami i poziomym rzędem, lekko wysuwających się, szuﬂad.
AMSTERDAM 203, jako najmniejsza w tej serii, wyposażona jest w dwa fronty, w tym jeden całkowicie pokryty
lustrem. We wnętrzu szafy zwraca uwagę duża strefa z wieszakami. Rząd półek zajmuje ok. ¼ wewnętrznej
przestrzeni.

Na zdjęciu: korpus - śliwa; front - biały połysk, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Okucia SEVROLL. Oświetlenie LED.

praktyczne
szuﬂady

listwa
dekoracyjna

górne
oświetlenie
LED

obszerna
przestrzeń na
wieszaki

zewnętrzne
szuflady

funkcjonalne
wnętrze

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: śliwa
front: biały połysk, lustro

szafa AMSTERDAM 203
szerokość 200 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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korpus: śliwa
front: czarny połysk, lustro
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szafa

AMSTERDAM 250L
AMSTERDAM to seria szaf z przesuwnymi frontami i poziomym rzędem, lekko wysuwających się,
szuﬂad. AMSTERDAM 250 L polecana jest do dużych pomieszczeń. Szafa jest nie tylko szeroka – 255
cm, ale i wysoka – 225 cm. Daje to ogromne, a przy tym funkcjonalnie rozplanowane wnętrze. Na
zewnątrz środkowy front w całości pokrywa lustrzana taﬂa.

Na zdjęciu: korpus - śliwa; front - biały połysk, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Okucia SEVROLL. Oświetlenie LED.

praktyczne
szuﬂady

listwa
dekoracyjna

górne
oświetlenie
LED

obszerna
przestrzeń na
wieszaki

zewnętrzne
szuflady

duże lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: śliwa
front: biały połysk, lustro

szafa AMSTERDAM 250L
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 225 cm

www.stolar.com.pl

korpus: śliwa
front: czarny połysk, lustro
kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

comfort

BREMA 210
Brema 210 to szafa z drzwiami wahadłowymi. Wystarczy lekko pociągnąć za uchwyt, aby
łatwo dostać się do środka. Cztery równej wielkości fronty dają wrażenie modułowości i
nadają szafie wizualną lekkość.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi łamane na okuciach firmy HETTICH.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

aluminiowe
uchwyty

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

46

korpus: lava
front: lava, lustro

oświetlenie
górne LED

duża
pojemność

wnętr ze i w ymiar y szaf y

sposób otwierania

szafa BREMA 210
szerokość 209 | głębokość 65 | wysokość 219 cm
katalog mebli 2021

szafa

comfort

BREMA 255

Szafa BREMA 255, podobnie jak jej mniejsza wersja, posiada ciekawy i jednocześnie łatwy w
obsłudze system drzwi wahadłowych. Zaletą takiego rozwiązania jest swobodny dostęp do całej
garderoby. Otwierając dwa skrzydła, użytkownik uzyskuje pełny dostęp do wnętrza szafy.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi łamane na okuciach firmy HETTICH.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

aluminiowe
uchwyty

oświetlenie
górne LED

duża
pojemność

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa BREMA 255
szerokość 255 | głębokość 65 | wysokość 219 cm

www.stolar.com.pl

korpus: lava
front: lava, lustro

kolekcja mebli 2021/2022

47

szafa

NEW

PORTO II 203

Serię PORTO II współtworzą dwa modele szaf, które różnią się szerokością oraz liczbą frontów. Mają
ponadczasowy, a przy tym elegancki, wygląd i funkcjonalnie rozplanowane wnętrze. Dzięki temu są
propozycją na długie lata i do każdego domowego pomieszczenia. PORTO II (203) posiada dwa
przesuwne fronty i ma 203 cm szerokości.

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro grafit. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

grafitowe
lustro

ergonomiczne
uchwyty

bezpieczne
przesuwne
drzwi

uniwersalne
wzornictwo

praktyczne
wnętrze

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit, lustro grafit

szafa PORTO II 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

48
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szafa

PORTO II 250

NEW

Serię PORTO II współtworzą dwa modele szaf, które różnią się szerokością oraz liczbą frontów. Mają
ponadczasowy, a przy tym elegancki, wygląd i funkcjonalnie rozplanowane wnętrze. Dzięki temu
są propozycją na długie lata i do każdego domowego pomieszczenia. PORTO II (250) posiada trzy
przesuwne fronty i ma 250 cm szerokości.

Na zdjęciu: korpus - grafitowy; front - grafit, lustro grafit. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

grafitowe
lustro

ergonomiczne
uchwyty

praktyczne
wnętrze

duża
wytrzymałość

uniwersalne
wzornictwo

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit, lustro grafit

szafa PORTO II 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl
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szafa

HIT

PORTO 203
Serię szaf PORTO tworzą dwa modele, które różnią się jedynie szerokością. Występują w białej kolorystyce z
centralnie umieszczonym dekorem z czarnego szkła. Dekor ten został utworzony z ośmiu kwadratów oddzielonych
od siebie białymi liniami. PORTO 203 należy do szaf średniej wielkości, a jej szerokość wynosi 203 cm.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, czarne szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

listwa
dekoracyjna

dynamiczny
wygląd

liczne
półki

funkcjonalne
wnętrze

duża
wytrzymałość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, czarne szkło

szafa PORTO 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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szafa

HIT

PORTO 250

Serię szaf PORTO tworzą dwa modele, które różnią się jedynie szerokością. Występują w białej
kolorystyce z centralnie umieszczonym dekorem z czarnego szkła. Dekor ten został utworzony z
ośmiu kwadratów oddzielonych od siebie białymi liniami. PORTO 250 to duża 3-drzwiowa szafa, o
szerokości 250 cm.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, czarne szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

listwa
dekoracyjna

ciekawy
wygląd

wewnętrzne
szuﬂady

samodzielny
montaż

łatwe
otwieranie

łatwe
domykanie

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, czarne szkło

szafa PORTO 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl
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szafa

NEW

PRAGA 200

Serię PRAGA współtworzą dwa modele szaf, które różnią się szerokością oraz liczbą frontów. Mają ponadczasowy,
a przy tym elegancki, wygląd i funkcjonalnie rozplanowane wnętrze. Dzięki temu szafy te są propozycją na długie
lata i do każdego domowego pomieszczenia.

Na zdjęciu: korpus - dąb wotan; front - dąb wotan, lustro dymione. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

lustro
dymione

praktyczne
wnętrze

ergonomiczne
uchwyty

uniwersalne
wzornictwo

duża
wytrzymałość

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa PRAGA 200
szerokość 200 | głębokość 65 | wysokość 210 cm
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korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro dymione
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szafa

NEW

PRAGA 250

Serię PRAGA współtworzą dwa modele szaf, które różnią się szerokością oraz liczbą frontów. Mają
ponadczasowy, a przy tym elegancki, wygląd i funkcjonalnie rozplanowane wnętrze. Dzięki temu
szafy te są propozycją na długie lata i do każdego domowego pomieszczenia.

Na zdjęciu: korpus - dąb wotan; front - dąb wotan, lustro dy

Na zdjęciu: korpus - dąb wotan; front - dąb wotan, lustro dymione. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

lustro
dymione

ergonomiczne
uchwyty

praktyczne
wnętrze

duża
wytrzymałość

dostępne wariant y kolor yst yczne

uniwersalne
wzornictwo

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

Wnętrze szafy:

Najwa

korpus: biały
front: biały, lustro
www.stolar.com.pl

korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro dymione
kolekcja mebli 2021/2022

pr
w

210 cm

głębokość szafy: 65 cm

N

Serię P
rokośc
elegan
ki tem
domo

250 cm
szafa PRAGA 250
szerokość 250 | głębokość 65 | wysokość 210 cm
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szafa

practical

HAVANA 203
Seria szaf HAVANA ma dwie wspólne cechy: poziome zdobione motywy i jeden front w całości pokryty lustrzaną
taflą. Dostępne są w kolorze białym lub czarnym, dzięki czemu łatwo je wkomponować we wnętrza o różnej
wielkości i stylistyce. HAVANA to seria szaf dla osób ceniących praktyczne rozwiązania i nowoczesny styl.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

nowoczesny
design

ozdobne
listwy

ergonomiczne
uchwyty

stabilna
konstrukcja

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa HAVANA 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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korpus: czarny
front: czarny, lustro
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szafa

practical

HAVANA 250

Seria szaf HAVANA ma dwie wspólne cechy: poziome zdobione motywy i jeden front w całości
pokryty lustrzaną taflą. Dostępne są w kolorze białym lub czarnym, dzięki czemu łatwo je
wkomponować we wnętrza o różnej wielkości i stylistyce. HAVANA to seria szaf dla osób ceniących
praktyczne rozwiązania i nowoczesny styl.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustreo. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

nowoczesny
design

ozdobne
listwy

ergonomiczne
uchwyty

stabilna
konstrukcja

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa HAVANA 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

korpus: czarny
front: czarny, lustro
kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

elegant

LIZBONA II 203
Na serię LIZBONA II składają się dwa modele szaf różniące się szerokością oraz sposobem umieszczenia luster.
LIZBONA II (203) należy do szaf średniej wielkości. Ze względu na jasną kolorystykę (biały, dąb sonoma) oraz
znaczną wielkość frontu, centralnie umieszczone lustro sprawia, że mebel wydaje się być mniejszy i bardziej
kształtny.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

proste
uchwyty

listwa
dekoracyjna

liczne
półki

pakowne
wnętrze

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa LIZBONA II 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro dymione
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szafa

elegant

LIZBONA II 250

Na serię LIZBONA II składają się dwa modele szaf różniące się szerokością oraz sposobem
umieszczenia luster. LIZBONA II (250) ma trzy przesuwne fronty. Lustro zajmuje środkowy oraz
fragmenty obu frontów sąsiednich. Razem tworzą ciekawy efekt wizualny, co predestynuje szafę do
ustawienia w eksponowanym miejscu.

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma, lustro dymione. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

długie proste
uchwyty

listwa
dekoracyjna

wewnętrzne
szuﬂady

pakowne
wnętrze

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa LIZBONA II 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro dymione
kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

cool

PRESTON 203
Seria szaf Preston jest propozycją do dużego, nowocześnie urządzonego wnętrza pokoju dziennego
albo sypialni. Cechami charakterystycznymi są tu biała kolorystyka oraz duże lustro ujęte w wyraźne
ramy z szarego szkła. Serię tworzą dwa modele szaf. PRESTON 203 jest szafą 2-drzwiową, a jej
szerokość wynosi 203 cm

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, szare szkło, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

ergonomiczne
uchwyty

listwa
dekoracyjna

ciekawy
wygląd

lekkie
przesuwanie
drzwi

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, szare szkło, lustro

szafa PRESTON 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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szafa

cool

PRESTON 250

Seria szaf PRESTON jest propozycją do dużego, nowocześnie urządzonego wnętrza pokoju
dziennego albo sypialni. Cechami charakterystycznymi są tu biała kolorystyka oraz duże lustro ujęte
w wyraźne ramy z szarego szkła. Serię tworzą dwa modele szaf. PRESTON 250 to wielka 3-drzwiowa
szafa, jej szerokość wynosi 250 cm.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, szare szkło, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

ergonomiczne
uchwyty

listwa
dekoracyjna

dynamiczny
wygląd

największe
wymiary

lekkie
przesuwanie
drzwi

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, szare szkło, lustro

szafa PRESTON 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl
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szafa

elegant

SALWADOR 203
Seria szaf SALWADOR doskonale nadaje się do sypialni, ale także sprawdzi się w pokoju młodzieżowym czy
dziennym. Jej charakterystyczną cechą jest lustro poziome otoczone grubą obwódką w kolorze ramy. Lustro
wypełnia środkową część mebla. SALWADOR 203 to garderoba z dwoma przesuwanymi frontami.

Na zdjęciu: korpus - dąb canyon; front - dąb canyon, biały, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

bezuchwytowe
fronty

oryginalny
design

stabilna
konstrukcja

duże
lustro

drążki na
wieszaki

bezpieczne
przesuwne
drzwi

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, biały, lustro

szafa SALWADOR 203
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, lava, lustro

katalog mebli 2021

szafa

SALWADOR 250

elegant

Seria szaf SALWADOR doskonale nadaje się do sypialni, ale także sprawdzi się w pokoju
młodzieżowym czy dziennym. Jej charakterystyczną cechą jest lustro poziome otoczone grubą
obwódką w kolorze ramy. Lustro wypełnia środkową część mebla. SALWADOR 250 to duża szafa z
trzema przesuwanymi frontami.

Na zdjęciu: korpus - dąb canyon; front - dąb canyon, lava, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

bezuchwytowe
fronty

oryginalny
design

największe
wymiary

duże
lustro

wewnętrzne
szuflady

liczne
półki

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, biały, lustro

szafa SALWADOR 250
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, lava, lustro
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szafa

NEW

TOLEDO 210
Szafa TOLEDO polecana jest nie tylko jako wyposażenie pokoju gościnnego, ale również do sypialni. Jej atutami są
nietuzinkowy wygląd, a także funkcjonalne wnętrze, oraz nowoczesny system otwierania drzwi. Szafa TOLEDO 210
posiada 2 głębokie szuﬂady.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi łamane na okuciach firmy HETTICH.

nowoczesny
system drzwi

funkcjonalne
wnętrze

pojemne
szuﬂady

drążki na
wieszaki

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

62

korpus: grafit
front: grafit, lustro

duże
lustro

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

sposób otwierania drzwi

szafa TOLEDO 210
szerokość 209 | głębokość 67 | wysokość 221 cm
katalog mebli 2021

szafa

NEW

TOLEDO 255

Szafa TOLEDO polecana jest nie tylko jako wyposażenie pokoju gościnnego, ale również do
sypialni. Jej atutami są nietuzinkowy wygląd, a także funkcjonalne wnętrze, oraz nowoczesny system
otwierania drzwi. Szafa TOLEDO 255 posiada 3 głębokie szuflady.

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro. Drzwi łamane na okuciach firmy HETTICH.

nowoczesny
system drzwi

funkcjonalne
wnętrze

pojemne
szuﬂady

drążki
na wieszaki

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro
www.stolar.com.pl

korpus: grafit
front: grafit, lustro

duże
lustro

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

sposób otwierania drzwi

kolekcja mebli 2021/2022

szafa TOLEDO 255
szerokość 255 | głębokość 67 | wysokość 221 cm

63

szafa

good

TORONTO
Szafa TORONTO jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych. Duże lustra, podzielone cienkimi
liniami na cztery identyczne części na każdych drzwiach, są nie tylko użytecznym elementem, ale także
ozdobą. Dzięki nim TORONTO prezentuje się nowocześnie i elegancko.

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

aluminiowe
uchwyty

miejsce na
długie
ubrania

duże
lustra

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

szafa TORONTO
szerokość 180 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, czarne szkło
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szafa

NEW

WENECJA
Seria szaf WENECJA doskonale sprawdzi się w sypialni, ale także w pokojach młodzieżowych
i salonach. Wyróżnia je nowoczesny design i przestrzenne wnętrze.

Na zdjęciu: korpus - dąb wotan; front - dąb wotan, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

ergonomiczne
uchwyty

bezpieczne
zamykanie
drzwi

duże
lustra

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro

szafa WENECJA
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

kolekcja mebli 2021/2022

65

szafa

NEW

SANTIAGO 200

Szafy SANTIAGO są zarazem funkcjonalne i dekoracyjne. Serię tworzą dwa modele. SANTIAGO
200 to mniejszy z nich. Szafa posiada dwa przesuwne fronty. Zaprojektowany układ luster zajmuje
znaczną ich powierzchnię, w której odbija się całe wnętrze. Taka kompozycja sprawia również, że
bryła szafy wydaje się mniejsza niż jest w rzeczywistości.

Na zdjęciu: korpus - grafit; front - grafit, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

duże
lustro

bezuchwytowe fronty

funkcjonalne
wnętrze

kompaktowy
wygląd

stabilna
konstrukcja

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa SANTIAGO 200
szerokość 200 | głębokość 65 | wysokość 215 cm
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korpus: grafit
front: grafit, lustro
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szafa

NEW

SANTIAGO 250

Szafy SANTIAGO są zarazem funkcjonalne i dekoracyjne. Serię tworzą dwa modele. Większa to
SANTIAGO 250. Szafa posiada dwa przesuwne fronty. Zaprojektowany na nich układ lustr zajmuje
znaczną ich powierzchnię, w której odbija się całe wnętrze. Taka kompozycja sprawia również, że
bryła szafy wydaje się mniejsza niż jest w rzeczywistości.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

ponadczasowe
wzornictwo

duże
lustro

obszerne
wnętrze

drążki
na wieszaki

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro
www.stolar.com.pl

liczne
półki

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa SANTIAGO 250
szerokość 250 | głębokość 65 | wysokość 215 cm
kolekcja mebli 2021/2022

67

szafa

NEW

RODOS 200
Wszystkie szafy z serii RODOS charakteryzują się eleganckim wyglądem, a ich kolorystyka sprawia, że pasują
do wnętrza każdego domu lub mieszkania. Zastosowane duże lustro optycznie powiększa pokój oraz pozwala
przejrzeć się każdemu w całej okazałości.

Na zdjęciu: korpus - dąb wotan; front - dąb wotan, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach firmy HÄFELE.

lustro

bezuchwytowe
fronty

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: platinum
front: platinum, lustro

korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro

korpus: grafit
front: grafit, lustro
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duża
wytrzymałość

uniwersalne
wzornictwo

praktyczne
wnętrze

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

szafa RODOS 200
szerokość 200 | głębokość 65 | wysokość 244 cm
katalog mebli 2021

szafa

NEW

RODOS 225

Wszystkie szafy z serii RODOS charakteryzują się eleganckim wyglądem, a ich kolorystyka sprawia,
że pasują do wnętrza każdego domu lub mieszkania. Zastosowane duże lustro optycznie powiększa
pokój oraz pozwala przejrzeć się każdemu w całej okazałości.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi podwieszane na okuciach fi rmy HÄFELE.

lustro

bezuchwytowe
fronty

duża
wytrzymałość

uniwersalne
wzornictwo

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: platinum
front: platinum, lustro

korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro

korpus: grafit
front: grafit, lustro

www.stolar.com.pl

praktyczne
wnętrze

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

szafa RODOS 225
szerokość 225 | głębokość 65 | wysokość 244 cm
kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

PARIS 120 | 160 | 203

compact

Szafy PARIS dostępne są w trzech szerokościach i czterech wersjach kolorystycznych korpusu. Wszystkie
opcje mają dwa przesuwne fronty, całkowicie pokryte lustrami, które pozytywnie wpływają na optykę
pomieszczenia.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: lustro

70

korpus: czarny
front: lustro

wnętr ze i w ymiar y szaf y

szafa PARIS 203
szerokość 203
głębokość 61 cm
wysokość 215 cm

szafa PARIS 160
szerokość 160
głębokość 61 cm
wysokość 215 cm

szafa PARIS 120
szerokość 120
głębokość 61 cm
wysokość 215 cm
katalog mebli 2021

szafa

NEW

Pekin D4

Szafy z serii PEKIN znajdują zastosowanie nie tylko w sypialni, ale także w pokojach młodzieżowych
lub dziennych. Charakteryzują się nowoczesnym wyglądem oraz przestronnym wnętrzem.

Na zdjęciu: korpus - dąb wotan; front - dąb wotan, lustro. Drzwi uchylne..

lustro

ergonomiczne
uchwyty

praktyczne
wnętrze

duża
wytrzymałość

uniwersalne
wzornictwo

nowość

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro

szafa Pekin D4
szerokość 196 | głębokość 60 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

NEW

BALI II D3
Seria szaf Bali II to pena koloru propozycja do nowoczesnych wnętrz. Kolekcja składa się z trzech dekorów
ozdobionych złotymi uchwytami. Wnętrze szafy jest bliźniaczym rozwiązaniem do znanej już kolekcji szaf Bali.

Na zdjęciu: korpus -butelkowa zieleń; front - butelkowa zieleń, lustro. Drzwi uchylne.

uchylne
drzwi

złota listwa
dekoracyjna

dostępne wariant y kolor yst yczne

żywe
kolory

zewnętrzne
szuflady

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: śliwka
front: śliwka, lustro

korpus: butelkowa zieleń
front: butelkowa zieleń, lustro

72

korpus: zgaszony błękit
front: zgaszony błękit, lustro

szafa BALI II D3
szerokość 147 | głębokość 58 | wysokość 200 cm
katalog mebli 2021

szafa

NEW

BALI II D4

Seria szaf Bali II to pena koloru propozycja do nowoczesnych wnętrz. Kolekcja składa się z trzech
dekorów ozdobionych złotymi uchwytami. Wnętrze szafy jest bliźniaczym rozwiązaniem do znanej
już kolekcji szaf Bali.

Na zdjęciu: korpus - zgaszony błękit; front - zgaszony błękit, lustro. Drzwi uchylne..

uchylne
drzwi

złota listwa
dekoracyjna

żywe
kolory

dostępne wariant y kolor yst yczne

zewnętrzne
szuflady

nowość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: śliwka
front: śliwka, lustro

korpus: butelkowa zieleń
korpus: zgaszony błękit
front: butelkowa zieleń, lustro front: zgaszony błękit, lustro
www.stolar.com.pl
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szafa BALI II D4
szerokość 196 | głębokość 58 | wysokość 200 cm
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szafa

compact

BALI D3

Wszystkie szafy z serii BALI mają po trzy uchylne skrzydła z ergonomicznymi uchwytami. Dostępne są tylko w
jasnych kolorach – bieli i dębu sonoma. Charakterystyczny jest wygląd środkowego segmentu – tworzą go trzy
szuﬂady i umieszczone nad nimi lustro. Szafa BALI D3 jest rekomendowana jako wyposażenie pokoju dziennego.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi uchylne.

uchylne
drzwi

listwa
dekoracyjna

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: grafit
front: grafit, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: dąb welington
front: dąb welington, lustro
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uniwersalne
wzornictwo

zewnętrzne
szuflady

najmniejsze
wymiary

wnętr ze i w ymiar y szaf y

szafa BALI D3
szerokość 147 | głębokość 58 | wysokość 200 cm
katalog mebli 2021

szafa

roomy

BALI D4

Wszystkie szafy z serii BALI mają po trzy uchylne skrzydła z ergonomicznymi uchwytami. Dostępne
są tylko w jasnych kolorach – bieli i dębu sonoma. Charakterystyczny jest wygląd środkowego
segmentu – tworzą go trzy szuﬂady i umieszczone nad nimi lustro. Szafa BALI D4 sprawdzi się
zarówno w sypialni, jak i pokoju dziennym.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Drzwi uchylne..

uchylne
drzwi

listwa
dekoracyjna

uniwersalne
wzornictwo

dostępne wariant y kolor yst yczne

ciche
użytkowanie

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: grafit
front: grafit, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: dąb welington
front: dąb welington, lustro

www.stolar.com.pl

zewnętrzne
szuflady

szafa BALI D4
szerokość 196 | głębokość 58 | wysokość 200 cm

kolekcja mebli 2021/2022
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szafa

big

BARCELONA
BARCELONA to duża szafa z funkcjonalnym wnętrzem i przyciągającym uwagę frontonem. Praktycznym elementem
jest ogromne lustro, którego kształt – prostokąt ze ściętymi i zaokrąglonymi narożnikami – z pozoru prosty, jednak
nadaje całości minimalistyczną dekoracyjność.

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarny, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Oświetlenie LED.

charakterystyczny
kształt lustra

oryginalne
wzornictwo

górne
oświetlenie
LED

duże
lustro

duża
pojemność

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa BARCELONA
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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korpus: biały
korpus: dąb sonoma
front: biały, czarne szkło front: dąb sonoma, lustro dymione

katalog mebli 2021

szafa

BRANDON 150 | 203
Dwudrzwiowe szafy BRANDON, dzięki uniwersalnemu wzornictwu, sprawdzą się zarówno w sypialni, jak i
pokoju gościnnym. Mniejszy model, o szerokości 150 cm, świetnie nadaje się również do przedpokoju. Na
jednym froncie znajduje się lustro, drugie tworzą cztery taﬂe czarnego szkła, co optycznie pomniejsza gabaryty
mebla.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - czarne szkło, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

listwa
dekoracyjna

nowoczesny,
prosty styl

najwyższa
jakość

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: czarne szkło, lustro

szafa BRANDON 150
szerokość 150 cm
głębokość 61 cm
wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

korpus: biały
front: białe szkło, lustro

kolekcja mebli 2021/2022

szafa BRANDON 203
szerokość 203 cm
głębokość 61 cm
wysokość 215 cm
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szafa

DAKOTA 160 | 203
Szafy DAKOTA występują w dwóch szerokościach i dwóch dekorach. Projekt oparty o symetryczny układ luster.
Wzór daje wrażenie dużego lustra ale jednocześnie symetryczne podziały powodują zaburzenie jednorodności
szafy.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

ergonomiczne uchwyty

funkcjonalne
wnętrze

aluminiowe
uchwyty

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa DAKOTA 160
szerokość 160 cm
głębokość 61 cm
wysokość 215 cm
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korpus: biały
front: biały, lustro

szafa DAKOTA 203
szerokość 203 cm
głębokość 61 cm
wysokość 215 cm
katalog mebli 2021

szafa

chess

CORDOBA

CORDOBA to szafa z charakterem. Jej znaczne gabaryty oraz masywny wygląd dynamizuje układ
frontów. Przypominają one dużą szachownicę, w której naprzemiennie zostały zastosowane kolory
dąb sterling i brązowy beton.Fronty szafy są pozbawione uchwytów, więc nic nie zakłóca rytmu ich
powierzchni.

Na zdjęciu: korpus - dąb sterling; front - dąb sterling, brązowy beton. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

oryginalne
wzornictwo

funkcjonalne
wnętrze

najwyższa
jakość

brak
luster

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, biały
www.stolar.com.pl

korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, lava

duża
pojemność

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: dąb sterling
front: dąb sterling, brązowy beton
kolekcja mebli 2021/2022

szafa CORDOBA
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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szafa

design

MALIBU
Szafa Malibu ze względu na znaczną szerokość, potrzebuje dużego pomieszczenia. Natomiast, jej elegancki
wygląd sprawia, że stanie się ozdobą zarówno sypialni, jak i np. pokoju dziennego. Ciekawym zabiegiem jest
umieszczenie lustrzanego frontu między dwoma frontami o matowym wykończeniu.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, białe szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Oświetlenie LED.

ergonomiczne
uchwyty

minimalistyczny
styl

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, białe szko

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: śliwa
front: śliwa, lustro

korpus: wenge
front: wenge, lustro

80

wewnętrzne
szuﬂady

pakowne
wnętrze

duża
wytrzymałość

wnętr ze i w ymiar y szaf y

szafa MALIBU
szerokość 250 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
katalog mebli 2021

szafa

elegant

LOTOS

Motyw widniejący na frontach szafy LOTOS nawiązuje do pradawnego chińskiego symbolu Yin
Yang. Oznacza on równowagę między przeciwstawnymi siłami. Tutaj zestawione zostały lustro oraz
szkło – do wyboru – szare, orzech i kasztan. Są one współzależne, lustro nie istnieje bez szkła, szkło
nie istnieje bez lustra, wic pozostają w idealnej równowadze.

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - szare szkło, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Oświetlenie LED.

bezpieczne
drzwi

ciekawy
kształt lustra

oryginalne
wzornictwo

oświetlenie
LED

dostępne wariant y kolor yst yczne

korpus: biały
front: biały, szkło orzech,
szkło białe
www.stolar.com.pl

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, szkło
kasztan, lustro

liczne
półki

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: czarny
front: czarny, szare szkło,
lustro
kolekcja mebli 2021/2022

szafa LOTOS
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm
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szafa

elegant

DUBAJ
Ozdobą białej szafy DUBAJ jest dodatek innego koloru – ﬁoletu lub czerni. Zastosowany na zaledwie niewielkim
fragmencie, w środkowej części frontów, przesądza o całym wizerunku szafy. DUBAJ jest atrakcyjna dla oka i
wygodna w użytkowaniu. Jej wartość podnosi obszerne i dobrze rozplanowane wnętrze.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, szkło fioletowe. Okucia SEVROLL.

praktyczne
szuflady

funkcjonalne
wnętrze

brak
luster

wyjątkowo
wysoka

wewnętrzne
szuflady

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, szkło fioletowe

szafa DUBAJ
szerokość 226 | głębokość 64 | wysokość 220 cm
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korpus: biały
front: biały, szkło czarne

katalog mebli 2021

szafa

modern

CHICAGO

Szafa CHICAGO - dzięki lustrzanym frontom - wyróżnia się wielkomiejskim fasonem. Lustra optycznie
zwielokrotniają wnętrze i nadają mu bardziej dynamiczny wygląd. Dlatego ta szafa będzie idealnym
wyborem do mniejszych pomieszczeń. Wąskie paski czarnego szkła, umieszczone na krawędziach
frontów, tuż obok uchwytów, wyglądają jak ramka na zdjęcia.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - czarne szkło, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.

nowoczesny
design

funkcjonalne
wnętrze

liczne
półki

duże
lustro

dostępne wariant y kolor yst yczne

wnętr ze i w ymiar y szaf y

korpus: biały
front: biały, czarne szkło, lustro

szafa CHICAGO
szerokość 203 | głębokość 61 | wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl
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SZAFY
PRZESUWNE
Tego typu meble doskonale wpisują się
w potrzeby nowoczesnych i funkcjonalnych wnętrz. Zapewniają optymalne

84

wykorzystanie przestrzeni mieszkalnej, a
jednocześnie stanowią interesujący element dekoracyny.

katalog mebli 2021

ZESTAWIENIE SZAF PRZESUWNYCH

szafa AMSTERDAM 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: śliwa
front: biały połysk, lustro

szafa AMSTERDAM 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: śliwa
front: czarny połysk, lustro

szafa AMSTERDAM 250L
szer.250|gł.61|wys.225 cm
korpus: śliwa
front: biały połysk, lustro

szafa AMSTERDAM 250L
szer.250|gł.61|wys.225 cm
korpus: śliwa
front: czarny połysk, lustro

szafa ARUBA 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: czarny, białe szkło

szafa ARUBA 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: czarny, białe szkło

szafa ARUBA II 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro grafit

szafa ARUBA II 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro grafit

szafa BARCELONA
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa BARCELONA
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, czarne szkło

szafa BARCELONA
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro
dymione

szafa BASTIA 150 | 200
szer.150|gł.65|wys.215 cm
szer.200|gł.65|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa BASTIA 150 | 200
szer.150|gł.65|wys.215 cm
szer.200|gł.65|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa BASTIA 250
szer.250|gł.65|wys.215 cm

szafa BASTIA 250
szer.250|gł.65|wys.215 cm

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa BASTIA 200 LUX
szer.200|gł.65|wys.215 cm

szafa BATUMI 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm

szafa BATUMI 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm

szafa BATUMI 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm

szafa BATUMI 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm

korpus: grafit, front: świerk korpus: biały
korpus: grafit
korpus: biały
korpus: grafit
alpejski, grafit, lustro
front: biały, lustro grafitowe, front: grafit, lustro grafitowe, front: biały, lustro grafitowe, front: grafit, lustro grafitowe,
czarne szkło
czarne szkło
czarne szkło
czarne szkło

szafa BRANDON 150 | 203 szafa BRANDON 150 | 203 szafa CORDOBA
szer.150|gł.61|wys.215 cm szer.150|gł.61|wys.215 cm
szer.250|gł.61|wys.215 cm
szer.203|gł.61|wys.215 cm szer.203|gł.61|wys.215 cm

szafa CORDOBA
szer.250|gł.61|wys.215 cm

szafa CORDOBA
szer.250|gł.61|wys.215 cm

korpus: biały
front: czarne szkło, lustro

korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, lava

korpus: dąb sterling
front: dąb sterling,
brązowy beton

www.stolar.com.pl

korpus: biały
front: białe szkło, lustro

korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, biały
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ZESTAWIENIE SZAF PRZESUWNYCH

szafa CHICAGO
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, czarne szkło,
lustro

szafa DAKOTA 160 | 203
szer.160|gł.61|wys.215 cm
szer.203|gł.61|wys.215 cm

szafa DAKOTA 160 | 203
szer.160|gł.61|wys.215 cm
szer.203|gł.61|wys.215 cm

szafa DUBAJ
szer.226|gł.64|wys.220 cm
korpus: biały
front: biały, szkło fioletowe

szafa DUBAJ
szer.226|gł.64|wys.220 cm
korpus: biały
front: biały, szkło czarne

korpus: czarny
front: czarny, lustro

korpus: biały
front: biały, lustro

szafa HAVANA 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa HAVANA 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa HAVANA 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa HAVANA 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa LIZBONA II 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa LIZBONA II 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustrodymione

szafa LIZBONA II 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa LIZBONA II 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro
dymione

szafa LOTOS
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, szkło orzech,
szkło białe

szafa LOTOS
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, szkło
kasztan, lustro

szafa LOTOS
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, szare szkło,
lustro

szafa MALIBU
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, białe szko

szafa MALIBU
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

szafa MALIBU
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: śliwa
front: śliwa, lustro

szafa MALIBU
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: wenge
front: wenge, lustro

szafa MARSYLIA 203 MAT
szer.208|gł.61|wys.225 cm
korpus: grafit mat
front: grafit mat, lustro

szafa MARSYLIA 250 MAT
szer.255|gł.61|wys.225 cm
korpus: grafit mat
front: grafit mat, lustro

szafa MARSYLIA 203
szer.208|gł.61|wys.225 cm
korpus: biały
front: biały połysk, lustro

szafa MARSYLIA 203
szer.208|gł.61|wys.225 cm
korpus: czarny
front: czarny połysk, lustro

szafa MARSYLIA 250
szer.255|gł.61|wys.225 cm
korpus: biały
front: biały połysk, lustro
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szafa MARSYLIA 250
szer.255|gł.61|wys.225 cm
korpus: czarny
front: czarny połysk, lustro

szafa MONAKO
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa MONAKO
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

szafa MONAKO
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: śliwa
front: śliwa, lustro

szafa MONAKO
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: wenge
front: wenge, lustro

szafa MONAKO
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa PORTO 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, czarne szkło

szafa PORTO 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, czarne szkło

szafa PORTO II 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro grafit

szafa PORTO II 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro grafit

szafa PRAGA 200
szer.200|gł.65|wys.210 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa PRAGA 200
szer.200|gł.65|wys.210 cm
korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro
dymione

szafa PRAGA 250
szer.250|gł.65|wys.210 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa PRAGA 250
szer.250|gł.65|wys.210 cm
korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro
dymione

szafa PRESTON 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, szare szkło,
lustro

szafa PRESTON 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, szare szkło,
lustro

szafa RODOS 200
szer.200|gł.65|wys.244 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa RODOS 200
szer.200|gł.65|wys.244 cm
korpus: platinum
front: platinum, lustro

szafa RODOS 200
szer.200|gł.65|wys.244 cm
korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro

szafa RODOS 200
szer.200|gł.65|wys.244 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa RODOS 225
szer.225|gł.65|wys.244 cm
korpus: biały
front: biały, lustro
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szafa PARIS 120|160|203
szer.120|gł.61|wys.215 cm
szer.160|gł.61|wys.215 cm
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: lustro

szafa PARIS 120|160|203
szer.120|gł.61|wys.215 cm
szer.160|gł.61|wys.215 cm
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: czarny
front: lustro
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szafa RODOS 225
szer.225|gł.65|wys.244 cm

szafa RODOS 225
szer.225|gł.65|wys.244 cm

szafa RODOS 225
szer.225|gł.65|wys.244 cm

szafa SALWADOR 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm

szafa SALWADOR 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm

korpus: platinum
front: platinum, lustro

korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro

korpus: grafit
front: grafit, lustro

korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, biały,
lustro

korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, lava,
lustro

szafa SALWADOR 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, biały,
lustro

szafa SALWADOR 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb canyon
front: dąb canyon, lava,
lustro

szafa SANTIAGO 200
szer.200|gł.65|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa SANTIAGO 200
szer.200|gł.65|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa SANTIAGO 250
szer.250|gł.65|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa SANTIAGO 250
szer.250|gł.65|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa SEWILLA 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lava

szafa SEWILLA 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lava

szafa TALLIN
szer.250|gł.65|wys.215 cm
korpus: dąb wellington
front: dąb wellington, lustro

szafa TORONTO
szer.180|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

szafa TORONTO
szer.226|gł.64|wys.220 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, czarne
szkło

szafa TUNIS 200
szer.200|gł.65|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, biały połysk,
lustro

szafa TUNIS 200
szer.200|gł.65|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, biały połysk,
lustro

szafa TUNIS 250
szer.250|gł.65|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, biały połysk,
lustro

szafa TUNIS 250
szer.250|gł.65|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, biały połysk,
lustro

szafa TURYN 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb craft
front: dąb craft, szkło grafit

szafa TURYN 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: lava
front: lava, czarne szkło

szafa TURYN 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb craft
front: dąb craft, szkło grafit

szafa TURYN 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: lava
front: lava, czarne szkło

szafa VIGO 200 POŁYSK
szer.200|gł.65|wys.215 cm
korpus: dąb wotan
front: biały połysk, lustro
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szafa VIGO 120|150|200
szer.122|gł.65|wys.215 cm
szer.151|gł.65|wys.215 cm
szer.200|gł.65|wys.215 cm

szafa VIGO 120|150|200
szer.122|gł.65|wys.215 cm
szer.151|gł.65|wys.215 cm
szer.200|gł.65|wys.215 cm

szafa VIGO 120|150|200
szer.122|gł.65|wys.215 cm
szer.151|gł.65|wys.215 cm
szer.200|gł.65|wys.215 cm

szafa VIGO 120|150|200
szer.122|gł.65|wys.215 cm
szer.151|gł.65|wys.215 cm
szer.200|gł.65|wys.215 cm

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: platinum
front: platinum, lustro

korpus: grafit
front: grafit, lustro

korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa VIGO 225
szer.225|gł.65|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa VIGO 225
szer.225|gł.65|wys.215 cm
korpus: platinm
front: platinum, lustro

szafa VIGO 225
szer.225|gł.65|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa VIGO 225
szer.225|gł.65|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa VIGO 250
szer.250|gł.65|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa VIGO 250
szer.250|gł.65|wys.215 cm
korpus: platinm
front: platinum, lustro

szafa VIGO 250
szer.250|gł.65|wys.215 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa VIGO 250
szer.250|gł.65|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa VISTA 150
szer.150|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa VISTA 150
szer.150|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

szafa VISTA 150
szer.150|gł.61|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa VISTA 180
szer.180|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa VISTA 180
szer.180|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

szafa VISTA 180
szer.180|gł.61|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa VISTA 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa VISTA 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

szafa VISTA 203
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa VISTA 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa VISTA 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

szafa VISTA 250
szer.250|gł.61|wys.215 cm
korpus: czarny
front: czarny, lustro

szafa WENECJA
szer.203|gł.61|wys.215 cm
korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro
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ZESTAWIENIE
SZAF
UCHYLNYCH
Szafy uchylne to klasyka, która nigdy się
nie starzeje. Uniwersalne wzornictwo w
połączeniu z obszer-

nym wnętrzem sprawiają, że wciąż chętnie są wybierane do
wielu mieszkań i domów.

szafa BALI D3
szer.147|gł.58|wys.200 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

szafa BALI D3
szer.147|gł.58|wys.200 cm
korpus: dąb welington
front: dąb welington, lustro

szafa BALI D3
szer.147|gł.58|wys.200 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa BALI D3
szer.147|gł.58|wys.200 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa BALI D4
szer.196|gł.58|wys.200 cm
korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

szafa BALI D4
szer.196|gł.58|wys.200 cm
korpus: dąb welington
front: dąb welington, lustro

szafa BALI D4
szer.196|gł.58|wys.200 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa BALI D4
szer.196|gł.58|wys.200 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa BALI D3
szer.147|gł.58|wys.200 cm
korpus: śliwka
front: śliwka, lustro

szafa BALI D3
szer.147|gł.58|wys.200 cm
korpus: zgaszony błękit
front: zgaszony błękit, lustro

szafa BALI D3
szer.147|gł.58|wys.200 cm
korpus: butelkowa zieleń
front: butelkowa zieleń, lustro
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szafa BALI II D4
szer.196|gł.58|wys.200 cm
korpus: śliwka
front: śliwka, lustro

szafa BALI II D4
szer.196|gł.58|wys.200 cm
korpus: butelkowa zieleń
front: butelkowa zieleń, lustro

szafa BALI II D4
szer.196|gł.58|wys.200 cm
korpus: zgaszony błękit
front: zgaszony błękit, lustro

szafa BANGKOK 255
szer.255|gł.65|wys.217 cm
korpus: grafit
front: grafit

szafa BANGKOK 255
szer.255|gł.65|wys.217 cm
korpus: biały
front: biały

szafa BREMA 210
szer.209|gł.65|wys.219 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa BREMA 210
szer.209|gł.65|wys.219 cm
korpus: lava
front: lava, lustro

szafa BREMA 255
szer.255|gł.65|wys.219 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa BREMA 255
szer.255|gł.65|wys.219 cm
korpus: lava
front: lava, lustro

szafa HAGA 255
szer.255|gł.65|wys.217 cm
korpus: grafit
front: grafit

szafa HAGA 255
szer.255|gł.65|wys.217 cm
korpus: biały
front: biały

szafa z toaletką LATINA
szer.300|gł.61|wys.217 cm
korpus: biały
front: biały, xxx, lustro

szafa LION
szer.255|gł.65|wys.217 cm
korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, biały

szafa PEKIN D4
szer.196|gł.60|wys.215 cm
korpus: dąb wotan
front: dąb wotan, lustro

szafa SPLIT 200
szer.200|gł.65|wys.217 cm
korpus: platinum
front: platinum, lustro

szafa VIENNA 255
szer.255|gł.65|wys.217 cm
korpus: dąb wotan
front: biały, dąb wotan

szafa SPLIT 157
szer.157|gł.65|wys.217 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa SPLIT 157
szer.157|gł.65|wys.217 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa SPLIT 157
szer.157|gł.65|wys.217 cm
korpus: platinum
front: platinum, lustro

szafa SPLIT 200
szer.200|gł.65|wys.217 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa SPLIT 200
szer.200|gł.65|wys.217 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa TOGO 255
szer.255|gł.65|wys.217 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa TOGO 255
szer.255|gł.65|wys.217 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa TOLEDO 210
szer.209|gł.67|wys.221 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa TOLEDO 210
szer.209|gł.67|wys.221 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa TOLEDO 250
szer.255|gł.67|wys.221 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa TOLEDO 250
szer.255|gł.67|wys.221 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro

szafa WIEDEŃ
szer.208|gł.65|wys.217 cm
korpus: biały
front: biały, lustro

szafa WIEDEŃ
szer.208|gł.65|wys.217 cm
korpus: platinum
front: platinum, lustro

szafa WIEDEŃ
szer.208|gł.65|wys.217 cm
korpus: grafit
front: grafit, lustro
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SYPIALNIE
Nie bez powodu sypialnie uważane są
za najbardziej osobiste wnętrza mieszkalne. Dlatego ich właściciele nie tylko
kładą duży nacisk na komfort wyposażenia, ale też chcą, żeby wystrój tego
pomieszczenia odzwierciedlał ich indywidualność. Aranżację można skomponować, dobierając pojedyncze meble.
Dostępne są również rozbudowane kolekcje, w skład których wchodzą: łóżka,
szafy, komody czy stoliki nocne. Drugie z
tych rozwiązań pozwala szybko i łatwo
stworzyć kompletne i funkcjonalne wnę-
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trze, które dodatkowo będzie harmonijne i spójne stylistycznie. W ten sposób
powstanie miejsce zapewniające nieskrępowany, komfortowy odpoczynek
w miłym dla oka otoczeniu. Sypialnia
ma bowiem zapewniać relaks po ciężkim dniu, dawać ukojenie skołatanym
nerwom i odprężać ciało. Pomóc w tym
mogą odpowiednie meble, które – łącząc wysmakowany design i praktyczną
funkcjonalność – stworzą wymarzoną
oazę spokoju.
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sypialnia

classic

DUBAJ

Ozdobą białej sypialni DUBAJ jest dodatek innego koloru – ﬁoletu lub czerni. Zastosowany na zaledwie niewielkim
fragmencie, w środkowej części frontów przesądza o całym wizerunku mebli. Sypialnia DUBAJ jest atrakcyjna dla
oka i wygodna w użytkowaniu.

Na zdjęciu: korpus - biały; front - biały, czarne szkło. Okucia SEVROLL.

system
mebli

nowoczesny
design

brak
luster

wyjątkowo
wysoka szafa

szuflady w
szafie

dostępne warianty
kolor yst yczne

Szafa:
szerokość 226 cm
głębokość 64 cm
wysokość 220 cm
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Łóżko:
szerokość 205 cm
głębokość 165 cm
wysokość 91 cm
pow. spania 200x160 cm

Stolik nocny:
szerokość 54 cm
głębokość 50 cm
wysokość 44 cm
2 szt. w zestawie

korpus:
biały

front:
fioletowe szkło

korpus:
biały

front:
czarne szkło

Komoda:
szerokość 130 cm
głębokość 45 cm
wysokość 82 cm
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sypialnia

function

VISTA

Meble tworzące sypialnię VISTA pozwolą funkcjonalnie i przytulnie urządzić duże wnętrze. Mają one
ponadczasowy styl, stawiający na proste kształty i minimum ozdobników. Meble VISTA na pewno przypadną do
gustu zwolennikom klasycznych rozwiązań.

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma.

Na zdjęciu: korpus - czarny; front- czarny.

system
mebli

nowoczesny
design

Na zdjęciu: korpus - biały; front- biały.

trzy dekory
do wyboru

szuflady w
szafie

dostępne wariant y kolor yst yczne

dąb sonoma

Szafa:
szerokość 250 cm
głębokość 61 cm
wysokość 215 cm

www.stolar.com.pl

Łóżko:
szerokość 205 cm
głębokość 165 cm
wysokość 91 cm
pow. spania 200x160 cm
kolekcja mebli 2021/2022

Komoda:
szerokość 80 cm
głębokość 48 cm
wysokość 93 cm

biały

c zarny

Stolik nocny:
szerokość 40 cm
głębokość 48 cm
wysokość 44 cm
2 szt. w zestawie
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sypialnia

VIENNA
Sypialnia VIENNA to bardzo obszerna szafa z drzwiami uchylnymi, łóżko, komoda i stoliki nocne. Meble dostępne
są w kolorach dąb wotan na korpusie i szufladach oraz białym na frontach. Szafa świetnie nadaje się do dużych
pomieszczeń garderobianych.
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DESIGN

Na zdjęciu: korpus - dąb wotan; front - dąb wotan, biały

system
mebli
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nowoczesny
design

brak
luster

wyjątkowo
wysoka szafa

Szafa:
szerokość 255 cm
głębokość 65 cm
wysokość 217 cm

Łóżko:
szerokość 220 cm
głębokość 183 cm
wysokość 113 cm

Komoda:
szerokość 138 cm
głębokość 41 cm
wysokość 82 cm

Stolik:
szerokość 53,5 cm
głębokość 41,5 cm
wysokość 44 cm

kolekcja mebli 2021/2022
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sypialnia

BREMA
Kolekcja mebli BREMA to zestaw sypialniany składający się z łóżka, szafy, komody i stolików nocnych. Meble
utrzymane w nowoczesnej stylistyce posiadają wiele walorów użytkowych. Miłośnicy funkcjonalnych rozwiązań
docenią pojemną szafę, łóżko z pojemnikiem czy obszerną komodę. Taki zestaw gwarantuje urządzenie
komfortowej sypialni.

dostępne
warianty
kolor yst yczne
biały

98

lava
katalog mebli 2021

Szafa:
szerokość 255 cm
głębokość 65 cm
wysokość 219 cm

www.stolar.com.pl

Łóżko:
szerokość 220 cm
głębokość 183 cm
wysokość 113 cm

kolekcja mebli 2021/2022

stolik:
szerokość 53,5 cm
głębokość 41,5 cm
wysokość 44 cm

Komoda:
szerokość 138 cm
głębokość 41 cm
wysokość 82 cm
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ŁÓŻKA

Nikogo nie trzeba przekonywać, że łóżka
stanowią najważniejszy element aranżacji każdej sypialni. Decydują o komforcie
jej użytkowania, ale także o stylu. Dlatego ich wybór nie może być dziełem przypadku. Istotne jest, aby zawsze korzystać
ze sprawdzonych rozwiązań markowych
producentów. Będą one gwarancją jakości i tym samym dobrego wypoczynku.
Wymagający klienci mają w czym wybierać. Wśród dostępnych propozycji są
łóżka skrzyniowe, tapicerowane i kontynentalne. Każde z tych rozwiązań pod-

100

kreśli niepowtarzalny charakter wnętrza.
Łóżka kontynentalne i tapicerowane, z
charakterystycznymi, niezwykle efektownymi, często pikowanymi wezgłowiami,
przywodzą na myśl wystrój luksusowych
hoteli. Z kolei modele skrzyniowe wprowadzają do wnętrza klimat pełen harmonii i ponadczasowej klasyki. Duża
powierzchnia spania, wysokiej klasy materace i precyzja wykończenia tego typu
mebli zapewnią zdrowy i odprężający
sen. A o to przecież w sypialni chodzi.

katalog mebli 2021
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łóżko skrzyniowe

VISTA

dostępne warianty
kolor yst yczne

Łóżko Vista dostępne w rozmiarach:
długość 205 | szerokość 165 | wysokość 91 cm
powierzchnia spania 200 x 160 cm

biały

102

c zarny

dąb sonoma
katalog mebli 2021

łóżko tapicerowane

LIJO

Łóżko dostępne w tkaninach Monolith. Aktualny wzornik zobacz na stronie internetowej www.stolar.com.pl

Łóżko LIJO:
długość 220 | szerokość 183 | wysokość 113 cm

www.stolar.com.pl
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łóżko tapicerowane

BREMA

104

katalog mebli 2021

Łóżko BREMA:
długość 220 | szerokość 183 | wysokość 113 cm

Łóżko dostępne w tkaninach Monolith. Aktualny wzornik
zobacz na stronie internetowej www.stolar.com.pl

www.stolar.com.pl
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łóżko tapicerowane

GREYS

Łóżko dostępne w tkaninach Monolith. Aktualny wzornik zobacz na stronie internetowej www.stolar.com.pl

Łóżko GREYS:
długość 220 | szerokość 183 | wysokość 113 cm
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łóżko tapicerowane

VIENNA

Łóżko dostępne w tkaninach Monolith. Aktualny wzornik zobacz na stronie internetowej www.stolar.com.pl

Łóżko VIENNA:
długość 219 | szerokość 184 | wysokość 113 cm

www.stolar.com.pl

Łóżko VIENNA:
długość 219 | szerokość 164 | wysokość 113 cm
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łóżko tapicerowane

SHIRA

Łóżko dostępne w tkaninach Monolith. Aktualny wzornik zobacz na stronie internetowej www.stolar.com.pl

Łóżko SHIRA:
długość 220 | szerokość 183 | wysokość 113 cm
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łóżko tapicerowane

VENUS

Łóżko dostępne w tkaninach Monolith. Aktualny wzornik zobacz na stronie internetowej www.stolar.com.pl

Łóżko VENUS:
długość 220 | szerokość 183 | wysokość 113 cm

www.stolar.com.pl

kolekcja mebli 2021/2022

109

łóżko kontynentalne

REJA

Łóżko dostępne w tkaninach Monolith. Aktualny wzornik zobacz na stronie internetowej www.stolar.com.pl

Łóżko REJA:
długość 211 | szerokość 168 | wysokość 128 cm

110
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łóżko kontynentalne

AFRODYTA

Łóżko dostępne w tkaninach Monolith. Aktualny wzornik zobacz na stronie internetowej www.stolar.com.pl

Łóżko AFRODYTA:
długość 211 | szerokość 168 | wysokość 128 cm

www.stolar.com.pl
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łóżko kontynentalne

ARIEL

Łóżko dostępne w tkaninach Monolith. Aktualny wzornik zobacz na stronie internetowej www.stolar.com.pl

Łóżko AFRODYTA:
długość 211 | szerokość 168 | wysokość 128 cm
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łóżko kontynentalne

HERA

Łóżko dostępne w tkaninach Monolith. Aktualny wzornik zobacz na stronie internetowej www.stolar.com.pl

Łóżko HERA:
długość 211 | szerokość 168 | wysokość 128 cm

www.stolar.com.pl

kolekcja mebli 2021/2022
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meblościanka

ORION
Meblościanki przeżywają drugą młodość. Ten niezwykle popularny przed laty mebel, znowu wraca do łask i coraz
częściej gości w naszych domach. Nowoczesna meblościanka oferuje urozmaiconą przestrzeń do przechowywania.
Szklana witryna służy np. do eksponowania rodzinnych pamiątek lub eleganckiej zastawy. Na szafce rtv zmieści się
nawet ponadprzeciętnej wielkości telewizor.

114
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dostępne wariant y kolor yst yczne

dąb sonoma

wenge

meblościanka ORION:
długość 320 | szerokość 61 | wysokość 198 cm

www.stolar.com.pl
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KOMODY
i STOLIKI

Komody i stoliki to meble, które udowadniają, że małe jest nie tylko piękne, ale
też potrafi być niezwykle użyteczne. Ich
kompaktowe wymiary sprawiają, że łatwo wpiszą się w każdą przestrzeń, zapewniając dodatkowe miejsce do przechowywania. Równie dobrze sprawdzą
się w salonie, przedpokoju lub sypialni.
Gdy potrzebujemy oczyścić mieszkanie
ze zbędnych przedmiotów, a jednocześnie chcemy je nadal mieć w zasięgu

116

ręki, tego typu meble okazują się być
niezastąpione. Zwolennicy klasycznych
aranżacji chętnie sięgną po modele wykończone dekorami naśladującymi rysunek i wybarwienie drewna. Preferujący
nowoczesny styl mają zaś do wyboru
monochromatyczną kolorystykę – choćby
w postaci uniwersalnej bieli czy minimalistycznego grafitu. Odpowiednio dopasowane do aranżacji wnętrza meble
nadadzą mu intrygujący rys.

katalog mebli 2021

komoda i stolik

VIENNA

stolik:
szerokość 53,5 cm
głębokość 41,5 cm
wysokość 44 cm

Komoda:
szerokość 138 cm
głębokość 41 cm
wysokość 82 cm

dostępne warianty
kolor yst yczne

dąb wotan

biały

komoda i stolik

BREMA

stolik:
szerokość 53,5 cm
głębokość 41,5 cm
wysokość 44 cm

Komoda:
szerokość 138 cm
głębokość 41 cm
wysokość 82 cm

dostępne warianty
kolor yst yczne

lava
www.stolar.com.pl

biały
kolekcja mebli 2021/2022
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komoda

GENEWA 1
Komoda:
szerokość 80 cm
głębokość 45 cm
wysokość 83 cm
dostępne wariant y kolor yst yczne

biały

lava

dąb sonoma dąb canyon

dąb sterling

dąb wotan

grafit

dąb craf t

black

komoda

GENEWA 2

dostępne
warianty
kolor yst yczne
biały
Komoda:
szerokość 140 cm
głębokość 45 cm
wysokość 83 cm
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dąb wotan

lava

dąb sonoma dąb canyon

grafit

black

dąb craf t

dąb sterling
katalog mebli 2021

komoda i stolik

VISTA

dostępne warianty
kolor yst yczne
Komoda 3S:
szerokość 80 cm
głębokość 48 cm
wysokość 93 cm

stolik 2S:
szerokość 40 cm
głębokość 48 cm
wysokość 44 cm
zestaw zawiera 2 szt.

biały

c zarny

dąb sonoma

komoda, stolik, biurko

BALI

dostępne warianty
kolor yst yczne

Komoda:
szerokość 140 cm
głębokość 41 cm
wysokość 86 cm

www.stolar.com.pl

biurko:
szerokość 125 cm
głębokość 58 cm
wysokość 82 cm

stolik:
szerokość 54 cm
głębokość 41 cm
wysokość 48 cm

kolekcja mebli 2021/2022

zgaszony
błękit

butelkowa
zieleń

śliwka
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MEBLE TAPICEROWANE
Sofy, narożniki i zestawy wypoczynkowe
stanowią niezbędny element wyposażenia współczesnego salonu. Z czego wynika ich olbrzymia popularność? Przede
wszystkim przywodzą na myśl komfort i
wygodę. Ale nie tylko. Nowoczesne modele będą również prawdziwą ozdobą
wnętrza i nadadzą mu niepowtarzalny
charakter. W ofercie marki STOLAR znaleźć można szeroki wybór mebli tapicerowanych, które zaspokoją najwybredniejsze gusta. Dzięki bogatej gamie tkanin
obiciowych, ciekawym wykończeniom

120

i oryginalnym bryłom wpisują się one
w najmodniejsze aktualnie trendy aranżacyjne. Oprócz niekwestionowanych
walorów estetycznych, uwagę zwraca
ich funkcjonalność. Wysokiej jakości wypełnienie gwarantuje wygodę siedzenia
i leżenia w ciągu dnia, z kolei funkcja
spania wraz z pojemnikiem na pościel
sprawiają, że sofę czy narożnik bez trudu
da się przekształcić w wygodne miejsce
do spania. Trudno byłoby wyobrazić sobie lepsze miejsce do błogiego wypoczynku.

katalog mebli 2021
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narożnik

MEGAN

L|P

Narożnik MEGAN to nowa propozycja w kolekcji narożników STOLAR. Posiada funkcję spania,
pojemnik na pościel oraz pikowane oparcia i podstawę mebla. Szerokie nóżki zapewniają stabilność.

Na zdjęciu: narożnik MEGAN. Posiada funkcję spania i pojemnik na pościel.

metalowe
nóżki

wygodne
poduszki
oparciowe

pikowane
oparcia

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

szerokie
boki

wymiary

141 cm

234 cm

pow. spania
125x197 cm

narożnik MEGAN prawy

122

narożnik MEGAN
szerokość 234 | głębokość 147 | wysokość 88 cm
katalog mebli 2021

narożnik

MASIMO

L|P

Narożnik MASIMO jest stylowo wykończonym, wygodnym meblem. Klasyczne nóżki dodają mu elegancji.
Dodatkowym atutem jest funkcja spania. Istnieje możliwość zamówienia w konfiguracji lewo lub
prawostronnej.

Na zdjęciu: narożnik MASSIMO dostępny w wersjach lewej i prawej, posiada funkcję spania.i obszerny pojemnik na pościel.

drewniane
nóżki

przeszyte
poduszki

ozdobne
boczki

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

skrzynia na pościel

narożnik MASSIMO
szerokość 225 | głębokość 141 | wysokość 89 cm
www.stolar.com.pl

powierzchnia spania 197x124 cm
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narożnik

ASCOT
Narożnik ASCOT jest dużym meblem i najlepiej prezentuje się w przestronnym salonie. Utrzymany jest
w nowoczesnej stylistyce i posiada wiele praktycznych rozwiązań funkcjonalnych. Narożnik dostępny
jest w dwóch wariantach, które różnią się wielkością oraz kształtem. Mniejszy ASCOT opcja posiada
jedną, natomiast ASCOT standard – dwie otomany

Na zdjęciu: narożnik ASCOT standard w wersji z dwiema otomanami. Posiada funkcję spania i dwa, obszerne pojemniki na pościel.

metalowe
nóżki

wygodne
poduszki

kontrastowe
obszycia

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

wysoki
komfort

170 cm

260 cm

pojemnik
na pościel

pow. spania
216x145 cm

narożnik ASCOT opcja
szerokość 260 | głębokość 170 | wysokość 90 cm

170 cm

326 cm

narożnik ASCOT standard

124

pojemnik
na pościel

pow. spania
285x145 cm

pojemnik
na pościel

narożnik ASCOT standard
szerokość 326 | głębokość 170 | wysokość 90 cm
katalog mebli 2021

narożnik

DALLAS

L|P

Cechą charakterystyczną i wysuwającą się na pierwszy plan w narożniku DALLAS są dekoracyjne przeszycia
na tapicerce. Pojawiają się one zarówno na siedziskach i oparciach, jak też na licach i krawędziach
podłokietników. Przeszycia mają postać powtarzających się dwóch prostych linii, i dają niespodziewany
efekt wizualny. DALLAS prezentuje się nowocześnie i atrakcyjnie.

Na zdjęciu: narożnik DALLAS dostępny jest w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania.i obszerny pojemnik na pościel.

stabilne
nóżki

luźne
poduszki

kontrastowe
przeszycia

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

159 cm

238 cm

pow. spania
200x143 cm

narożnik DALLAS prawy

www.stolar.com.pl

narożnik DALLAS
szerokość 238 | głębokość 159 | wysokość 88 cm
kolekcja mebli 2021/2022
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narożnik

KARMEN

L|P

Modny narożnik o skandynawskiej stylistyce i o kompaktowych rozmiarach. Ustawiony na wysokich,
drewnianych nóżkach ułatwia dostęp robotom sprzątającym. Narożnik KARMEN, pomimo niewielkich
rozmiarów, został wyposażony w funkcję spania i skrzynię w otomanie.

Na zdjęciu: narożnik KARMEN dostępny jest w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

drewniane
nóżki

wygodne
opracia

gładkie
oparcia i
siedziska

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

nowość

wymiary

skrzynia na pościel

narożnik KARMEN
szerokość 222 | głębokość 139 | wysokość 88 cm
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powierzchnia spania 198x124 cm
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narożnik

KENYA
Narożnik KENYA, dzięki ponadczasowemu wzornictwu i funkcjonalnym rozwiązaniom, sprawdzi się nie tylko w
salonie, ale również w innych pomieszczeniach domu. Jest to wygodny mebel do siedzenia i leżenia w ciągu
dnia. Wyposażony w funkcję spania i pojemnik na pościel szybko i łatwo zamienia się w miejsce nocnego
wypoczynku.

Na zdjęciu: narożnik KENYA, posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

wygodne
oparcia

dostawiana
pufa

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

skrzynia na pościel

narożnik KENYA
szerokość 241 | głębokość 198 | wysokość 88 cm
www.stolar.com.pl

powierzchnia spania 207x144 cm
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narożnik

ZOYA

L|P

Narożnik ZOYA to model pasujący zarówno do wnętrz klasycznych, jak też nowoczesnych. Spełni funkcje
reprezentacyjne, jak również użytkowe dzięki funkcji spania i pojemnikowi na pościel. Głęboko pikowane
siedzisko i poduszki oparciowe nadają mu wyrazisty charakter. Drewniane nóżki idealnie pasują do designu
tego narożnika.

Na zdjęciu: narożnik ZOYA dostępny jest w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

drewniane
nóżki

wygodne
poduszki
opraciowe

pikowane
siedziska

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

nowość

wymiary

skrzynia na pościel

narożnik ZOYA
szerokość 236 | głębokość 150 | wysokość 93 cm
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powierzchnia spania 208x123 cm
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narożnik

KOMO

L|P

Narożnik oraz sofa tworzą serię mebli wypoczynkowych KOMO. Ze względu na wyjątkową dekoracyjność,
narożnik powinien stanąć w pomieszczeniu o wyważonej, spokojnej aranżacji. Wyróżnia go m.in. forma
podłokietnika, w którym zastosowano drewniane wykończenie. Także oparcia mają nietypowe kształty,
podkreślone przez dwukolorową tapicerkę.

Na zdjęciu: narożnik KOMO dostępny jest w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

metalowe
nóżki

wygodne
obszerne
opraciowe

drewniane
podłokietniki

łączenie
tkanin

skrzynia na
pościel

funkcja
spania

wymiary

skrzynia na pościel

narożnik KOMO
szerokość 234 | głębokość 141 | wysokość 90 cm
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powierzchnia spania 198x144 cm
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narożnik

LAGUNA
Narożnik LAGUNA to przykład uniwersalnego mebla. Doskonale spełni funkcję reprezentacyjną, ale w razie
potrzeby zamieni się w wygodne łóżko i zmieści niezbędną pościel w pojemniku. Regulowane zagłówki
stanowią doskonałe uzupełnienie tego mebla, dodatkowo zwiększając jego komfort.

Na zdjęciu: narożnik LAGUNA, posiada funkcję spania i pojemnik na pościel

metalowe
nóżki

regulowane
zagłówki

pikowane
oparcia

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

nowość

wymiary

skrzynia na pościel

sofa LAGUNA
szerokość 270 | głębokość 170 | wysokość 86-103 cm
www.stolar.com.pl

powierzchnia spania 225x125 cm
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narożnik

MILANO

L|P

Kolorystyka to mocna strona narożnika MILANO. Zestawienie czerni i bieli sprawia, że mebel od razu zwraca
na siebie uwagę. Ale jednakowo ważna jest jego strona użytkowa. To wygodny narożnik przystosowany do
wypoczynku zarówno dziennego, jak i nocnego. Lekko rozkładane łóżko oraz pojemnik na pościel pozwalają
szybko zmienić narożnik w wygodne miejsce do spania.

Na zdjęciu: narożnik MILANO dostępny jest w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

drewniane
nóżki

wygodne
pikowane
opraciowe

pikowane
siedziska

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

solidna
konstrukcja

wymiary

skrzynia na pościel

narożnik MILANO
szerokość 265 | głębokość 159 | wysokość 84 cm
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powierzchnia spania 200x143 cm
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narożnik

SOFIA

L|P

Klasyczny design w nowoczesnej formie. Znakiem rozpoznawczym narożnika SOFIA są wygodne poduchy
oparciowe i szerokie podłokietniki.

Na zdjęciu: narożnik SOFIA dostępny jest w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

drewniane
nóżki

wygodne
poduszki
oparciowe

klasyczny
design

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

narożnik SOFIA
szerokość 242 | głębokość 140 | wysokość 93 cm
www.stolar.com.pl

powierzchnia spania 197x144 cm
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narożnik

PEGAZ

L|P

Narożnik PEGAZ to doskonała propozycja do niewielkich wnętrz, gdzie potrzebna jest okazyjnie funkcja
spania oraz schowek. Proste rozkładanie jest wielkim atutem tego mebla.

Na zdjęciu: narożnik PEGAZ dostępny jest w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

metalowe
nóżki

wygodne
pikowane
oparcia

szerokie
podłokietniki

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

nowość

wymiary

narożnik PEGAZ
szerokość 260 | głębokość 170 | wysokość 90 cm
powierzchnia spania 216x144 cm
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narożnik

RIMINI

L|P

Narożnik RIMINI należy do mebli średniej wielkości. Z powodzeniem może stać w salonie, jak i pokoju
młodzieżowym. Jest to stabilny, wygodny mebel wyposażony w funkcję spania oraz pojemnik na pościel.
Wyróżnia się wysokimi, ergonomicznie ukształtowanymi poduszkami, które służą jako podparcie.

Na zdjęciu: narożnik RIMINI dostępny jest w wersjach lewej i prawej. Posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

metalowe
nóżki

wysokie
oparcia

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

skrzynia na pościel

narożnik RIMINI
szerokość 236 | głębokość 141 | wysokość 88 cm
www.stolar.com.pl

powierzchnia spania 198x144 cm
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sofa

ARIES
Doskonale sprawdzi się w salonie, ale też w pokoju młodzieżowym. Prosta forma rozkładania i obszerny
pojemnik stanowią wygodne udogodnienia. Sofa utrzymana jest w neutralnej stylistyce pasującej do
nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz.

Na zdjęciu: sofa ARIES posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.
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metalowe
nóżki

wygodne
pikowane
oparcio

pikowana
skrzynia

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

sofa ARIES
szerokość 231 | głębokość 95 | wysokość 89 cm
www.stolar.com.pl

powierzchnia spania 196x150 cm
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kanapa

LUKAS
Prosta sofa LUKAS posiada miękkie poduchy oparciowe. Posiada
funkcję spania i pojemnik na pościel.

Na zdjęciu: kanapa LUKAS, z funkcją spania i pojemnikiem na pościel.

metalowe
nóżki

wygodne
poduszki
opraciowe

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

skrzynia na pościel

sofa LUKAS
szerokość 223 | głębokość 92 | wysokość 103 cm
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sofa

ARA
Sofa Ara to klasyka wyposażenia wnętrz. Jej proste kształty sprawiają, że mebel jest bardzo elegancki i
stylowy. Jej mocną stroną jest funkcja spania. Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej tkanin.

Na zdjęciu: sofa ARA posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

metalowe
nóżki

komfortowe
podłokietniki

luźne
oparcia

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

narożnik ARA
szerokość 231 | głębokość 89 | wysokość 95 cm
www.stolar.com.pl

powierzchnia spania 195x149 cm
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kanapa

ADEL
Prosta kanapa ADEL posiada ozdobne pikowania na poduszkach i froncie siedziska. Pozbawiona jest
boków, co wizualnie otwiera ją na przestrzeń i daje dostęp zarówno z przodu, jak również z boku.

Na zdjęciu: kanapa ADEL, posiada funkcję spania i pojemnik na pościel.

metalowe
nóżki

wygodne
poduszki
oparciowe

pikowane
oparcia

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

nowość

wymiary

skrzynia na pościel

sofa ADEL
szerokość 198 | głębokość 95 | wysokość 88 cm
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powierzchnia spania 198x148 cm
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sofa

BIANCA
BIANCA to elegancka sofa, która wprowadzi do wnętrza romantyczną atmosferę. Zaprojektowana została w
nowoczesnym stylu, z subtelnymi elementami dekoracyjnymi. Sofa posiada głębokie, szerokie siedziska oraz
wygodne podłokietniki. Poduszki na oparciu zapewniają stabilne podparcie i pozwalają bezpiecznie oddać
się błogiemu wypoczynkowi.

Na zdjęciu: sofa BIANCA posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

metalowe
nóżki

komfortowe
podłokietniki

profilowane
oparcia

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

skrzynia na pościel

narożnik BIANCA
szerokość 203 | głębokość 95 | wysokość 85 cm
www.stolar.com.pl

powierzchnia spania 200x140 cm
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sofa

DORIS
W bryle sofy DORIS zostały wyraźnie zaznaczone dwie strefy, które razem dają interesujący efekt. Stelaż
wraz z bokami ma miękkie, zaokrąglone kształty i dwubarwną czarno-białą kolorystykę. Tworzą one swoistą
ramę dla siedziska i oparcia , które zaprojektowane zostały jako proste geometryczne bryły. Ich melanżowo
szara tapicerka świetnie dopełnia i zamyka całość.

Na zdjęciu: sofa DORIS posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

metalowe
nóżki

ciekawy
wygląd

solidna konstrukcja

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

łączenie
tkanin

wymiary

narożnik DORIS
szerokość 200 | głębokość 93 | wysokość 85 cm
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powierzchnia spania 200x145 cm
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sofa

KOMO
Sofa trzyosobowa i narożnik tworzą serię mebli wypoczynkowych KOMO. Ze względu na wyjątkową
dekoracyjność sofa pasuje do wnętrz o wyważonej, spokojnej aranżacji. Wyróżnia się formą podłokietnika,
w którym zastosowano drewniane wykończenie. Oparcia mają również nietypowe kształty, podkreślone
dwukolorową tapicerką.

Na zdjęciu: sofa KOMO posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

komfortowe
siedzisko

wysokie
oparcia

drewniane
podłokietniki

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

łączenie
tkanin

wymiary

sofa KOMO
szerokość 227 | głębokość 93 | wysokość 90 cm
www.stolar.com.pl

powierzchnia spania 197x150 cm
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sofa

ROMA
Sofa ROMA, dzięki swojemu ponadczasowemu wzornictwu, pasuje do wnętrz urządzonych w różnych
stylach. Znajdzie dla siebie miejsce i będzie dobrze wyglądać w każdym z nich. Siedzisko i oparcie tworzą
wygodną strefę do siedzenia i leżenia w ciągu dnia. Natomiast funkcja spania i pojemnik na pościel
pozwalają szybko i łatwo przekształcić sofę w wygodne łóżko do spania.

Na zdjęciu: sofa ROMA posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

wysokie
oparcia

solidna
konstrukcja

łączenie
tkanin

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

sofa ROMA
szerokość 232 | głębokość 94 | wysokość 90 cm
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narożnik

SIMONE
SIMONE to atrakcyjna i praktyczna sofa do pokoju młodzieżowego, a także do mniejszego salonu lub
pokoju gościnnego. Posiada uniwersalny wygląd i stonowane kolory. Wyróżniają ją opływowe kształty oraz
luźne poduszki oparciowe i podłokietniki. Metalowe, wysokie nogi nadają sofie współczesny charakter i
pomagają utrzymać pod nią czystość.

Na zdjęciu: sofa SIMONE posiada funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel.

ozdobne
nóżki

wygodne
poduszki na
bokach

łączenie
tkanin

funkcja
spania

skrzynia na
pościel

wymiary

narożnik SIMONE
szerokość 198 | głębokość 95 | wysokość 88 cm
www.stolar.com.pl

powierzchnia spania 198x145 cm
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kanapa

SOLO
Kanapa SOLO to doskonała propozycja do pokoju młodzieżowego. Łączy w sobie funkcję sofy i miejsca
do spania. Obszerny pojemnik szybko pomieści pościel, czy inne przedmioty, które chcielibyśmy ukryć przed
gośćmi.

Na zdjęciu: kanapa SOLO. Posiada obszerny pojemnik na pościel.

kompaktowy
rozmiar

skrzynia na
pościel

nowość

wymiary

kanapa SOLO
szerokość 203 | głębokość 63 | wysokość 84 cm
powierzchnia spania 199x80 cm
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LEGENDA
pianka wysoce elastyczna

sprężyna falista

sprężyna bonell

L|P

lewa lub prawa opcja mebla

system rozkładania DL

system rozkładania Delfin

system rozkładania Sofa

system rozkładania wersalkowy

pojemnik na pościel

www.stolar.com.pl
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MEBLE STOLAR Sp. z o.o. Sp.k.
Jankowy 83 C
63-604 Baranów
POLSKA
Biuro:
tel.: +48 62 78 26 900
fax: +48 62 78 26 902
e-mail: stolar@post.pl
Dział handlowy:
kom.: +48 510 175 771
Dział sprzedaży:
tel.: +48 62 78 26 930
fax: +48 62 78 26 910
e-mail: zamowienia@stolar.com.pl
Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Kolory w druku mogą różnić się od rzeczywistych kolorów mebli ze względów technologicznych. Wymiary mebli są wymiarami zewnętrznymi i mogą ulec nieznacznej zmianie. Wszystkie
elementy aranżacji, takie jak poduszki, koce, lampy itp,. nie stanowią oferty. Są to jedynie przykładowe rozwiązania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Edycja 2021

