
F L O R E N C I A

PÓŁKA 
- gruba, mocowana do ściany dł. 50 – 70 /  gł. 25 cm

dł. 80 – 100 /  gł. 25 cm 

dł. 110 – 140 / gł. 25 cm

140 zł

160 zł

170 – 205 zł

PÓŁKA – dwa boki
dł. 80 – 100 / wys. 25 / gl. 25 cm 

dł. 110 – 130 / wys. 25 / gl. 25 cm 

dł. 140 – 160 / wys. 25 / gl. 25 cm  

275 zł

290 zł

345 zł

   PÓŁKA – z jednym 

bokiem prawym lub lewym

dł. 80 – 100 / wys. 25 / gl. 25 cm 

dł. 110 – 130 / wys. 25 / gl. 25 cm 

dł. 140 – 160 / wys. 25 / gl. 25 cm  

170 zł

205 zł

255 zł

PANEL 
– z trzema półkami

dł. 100 – 110 / wys. 40 – 70 cm 
dł. 120 – 130 / wys. 40 – 70 cm 

dł. 140 / wys. 50 – 80 cm
dł. 160 / wys. 60 – 100 cm  

535 zł

580 zł

620 zł

PANEL z dwoma półkami 
grubymi 

dł. 100 – 110 / wys. 40 – 70 cm 
dł. 120 – 130 / wys. 40 – 70 cm 

dł. 140 / wys. 50 – 80 cm
dł. 160 wys. 60 – 100 cm 

535 zł

580 zł

620 zł

LUSTRO W RAMIE

dł. 80 – 100 / wys. 40 – 80 cm
dł. 110 – 130 / wys. 40 – 80 cm  
dł. 140 - 150/ wys. 60 – 100 cm 

160-180 / wys. 60 – 100 cm

515 zł
600 zł
675 zł
760 zł



KOMODA 4D
dł. 96 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 116 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 96 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 116 / wys. 110 / gł. 45 cm

1.285 zł

1.445 zł

1.205 zł

1.285 zł

KOMODA 3D2S + 
BAREK

Przy wys.85,5 wysokość wstawek od ziemi inna niż 
w  innych meblach

dł. 140  / wys. 85,5 / gł. 45 cm

                   dł. 156 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

1.685 zł

1.765 zł

1.845 zł

1.925 zł

KOMODA 3D2S + 
BAREK + SZKŁO

Przy wys.85,5 wysokość wstawek od ziemi inna niż 
w  innych meblach

dł. 140  / wys. 85,5 / gł. 45 cm

                   dł. 156 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

1.845 zł

1.925 zł

2.005 zł

2.085 zł

KOMODA 3D3S + 
BAREK

Przy dł.176 i 196 środek szerszy niż boki

dł. 140 / wys. 110 / gł. 45 cm 

                    dł. 156  / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 110 / gł. 45 cm

1.685 zł

1.765 zł

1.845 zł

1.925 zł



KOMODA 3D WYSOKA

dł. 140 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 156 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 135,5 / gł. 45 cm
 

dł. 196 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

2.005 zł

2.085 zł

2.165 zł

2.250 zł

   
KOMODA 3D WYSOKA + 

SZKŁO
dł. 140 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 156 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 135,5  / gł. 45 cm

Oświetlenie 
+ 231 zł

2.410 zł

2.570 zł

2.730 zł

2.890 zł
   

KOMODA 3D3S 
WYSOKA + BAREK + 

SZKŁO dł. 140 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 156 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 135,5  / gł. 45 cm

Oświetlenie 
+ 231 zł

2.320 zł

2.480 zł

2.645 zł

2.805 zł

 KOMODA 3D3S 
WYSOKA + BAREK 

KOMODA 3D2S + 
BAREK + SZKŁO

dł. 140 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 156 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 135,5  / gł. 45 cm

Przy dł.176 i 196 środek szerszy niż boki

dł. 140 / wys. 110 / gł. 45 cm 

                    dł. 156  / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 110 / gł. 45 cm

2.165 zł

2.250 zł

2.330 zł

2.410 zł

Oświetlenie 
+ 126 zł
1.900 zł

1.980 zł

2.060 zł

2.140 zł



WITRYNA WISZĄCA + 
SZKŁO

 dł. 35 / wys. 80 / gł. 28cm 880 zł

   WITRYNKA WISZĄCA 
+ SZKŁO

dł. 45 / wys. 120 / gł. 32 cm

Oświetlenie 
+ 126 zł

1.125 zł

WITRYNA 1D
LEWA LUB PRAWA

  dł. 60 / wys. 199,5  / gł. 45 cm

Oświetlenie 
+ 231 zł

1.685 zł

WITRYNA 1D
NISKA

  
dł. 60 / wys. 157 / gł. 45 cm

Oświetlenie 
+ 231 zł

1.575 zł



WITRYNA 2D 
PRAWA LUB LEWA

  dł. 60 / wys. 199,5  / gł. 45 cm

dł. 60 / wys. 157 / gł. 45 cm

Oświetlenie 
+ 174 zł

1.605 zł

1.495 zł

WITRYNA 2D
DOLNE BEZ SZKŁA

dł. 96 / wys. 199,5  / gł. 45 cm

Oświetlenie 
+ 340 zł

2.205 zł

WITRYNA 2D

dł. 96 / wys. 199,5  / gł. 45 cm

Oświetlenie 
+ 441 zł

2.250 zł



SZAFA 1D

dł. 96 / wys. 199,5  / gł. 55-60 cm 1.525 zł

SZAFA 1D1S

dł. 96 / wys. 199,5  / gł. 55-60 cm 1.605 zł

SZAFA 2D

dł. 96 / wys. 199,5/ gł. 55-60 cm 1.925 zł

RTV 2S dł. 70 - 90 cm / wys. 41,5/ gł. 45

dł. 96 - 116 cm / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 130 – 140 cm / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 156  cm / wys. 41,5 / gł. 45 cm

805 zł

915 zł

965 zł

1.125 zł



RTV 2S
dł. 156 / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys.  41,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 41,5 / gł. 45 cm 

1.285 zł

1.335 zł

1.380 zł

RTV 3S
dł. 156 / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys.  41,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 41,5 / gł. 45 cm 

1.285 zł

1.335 zł

1.380 zł

RTV 3D
dł. 156 / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys.  41,5 / gł. 45 cm

   dł. 196 / wys. 41,5 / gł. 45 cm    

1.125 zł

1.205 zł

1.285 zł

RTV 3S WYSOKA
dł. 96 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

dł. 116 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

dł. 130 – 140 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

dł. 156 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

965 zł

1.010 zł

1.045 zł

1.205 zł

Informacje dodatkowe:
• producent mebli „TC”
• kolorystyka dowolna według próbników
• możliwość zmiany uchwytów
• prowadnica metalowa z dosuwem w standardzie (cichy domyk)
• w komodach z barkiem otwieranie teleskopowe jest w standardzie
• standardowo nóżki drewniane
• wstawki mogą być w połysku dopłata 25 zł / szt. (komoda 5 szt)


