
                                                                      

NAZWA WYMIAR CENA

   PÓŁKA  DREWNIANA 
gruba, mocowana do ściany

dł. 50 – 70 /  gł. 25 cm

dł. 80 – 100 /  gł. 25 cm 

dł. 110 – 140 / gł. 25 cm

135 / 165 / 190 135 / 165 / 190 

220 / 245 / 275220 / 245 / 275

300 / 325 / 375 / 400300 / 325 / 375 / 400

PÓŁKA DREWNIANA 
Z DWOMA BOKAMI dł. 80 – 100 / wys. 25 / gl. 25 cm 

dł. 110 – 130 / wys. 25 / gl. 25 cm 

dł. 140 – 160 / wys. 25 / gl. 25 cm  

520 / 575 / 625520 / 575 / 625

685 / 735 / 790685 / 735 / 790

845 / 900 / 955 845 / 900 / 955 

PÓŁKA DREWNIANA
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 

300 / 325 / 350

385 / 410 / 445

475 / 505 / 530

PANEL 
z trzema półkami dł. 100 – 110 / wys. 50 – 80 cm 

dł. 120 – 130 / wys. 50 – 80 cm
 

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

 625 / 685 625 / 685
770 / 830770 / 830

920 zł920 zł
1.035 zł1.035 zł

PANEL z dwoma półkami 
dł. 100 – 110 / wys. 50 – 80 cm 
dł. 120 – 130 / wys. 50 – 80 cm

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

515 / 570515 / 570
645 / 705645 / 705

785 zł785 zł
920 zł920 zł

PANEL 
 dł. 100 – 110 / wys. 40 – 70 cm 

dł. 120 – 130 / wys. 40 – 70 cm 

dł. 140 / wys. 50 – 70 cm
dł. 160 wys. 50 – 70 cm 
dł. 180 / wys. 50 – 70 cm

740 zł740 zł

830 zł830 zł

150 / 185/ 215

245 / 275 / 310

335/ 365/ 420/ 450

580 / 645 / 700

765 / 825 / 885

945 / 1.010 / 1.070

335 / 365 / 390

430 / 460 / 500

420 / 565 / 594

700 / 765
860 / 930

1.030 zł
1.160 zł

575 / 640
720 / 790

  880 zł
1.030 zł

830 zł

930 zł



                                                                      

LUSTRO KLEJONE
W RAMIE + 100 zł 100 x 50 cm

120 x 50 cm

140 x 70 cm

160 x 70 cm

420 zł420 zł

485 zł485 zł

695 zł695 zł

830 zł830 zł

KOMODA 2D
dł. 100 / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł. 100 / wys. 100 / gł. 45 cm

dł. 120 / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł. 120 / wys. 100 / gł. 45 cm

1.495 zł
1.685 zł

1.685 zł
1.875 zł

KOMODA 2D2S 
dł. 100 / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł. 100 / wys. 100 / gł. 45 cm

dł. 120 / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł. 120 / wys. 100 / gł. 45 cm

1.670 zł1.670 zł
1.860 zł1.860 zł

1.860 zł1.860 zł
2.045 zł2.045 zł

KOMODA 2D + SZKŁO 
LEWA LUB PRAWA STRONA dł. 100 / wys. 80 / gł. 45 cm 

dł. 100 / wys. 100 / gł. 45 cm

dł. 120 / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł. 120 / wys. 100 / gł. 45 cm

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

1.685 zł1.685 zł
1.875 zł1.875 zł

1.875 zł1.875 zł
2.065 zł2.065 zł

+ 20 zł+ 20 zł
+ 120 zł+ 120 zł

KOMODA 3D3S+ barek
dł. 140 - 150 / wys. 100 / gł. 45 cm 

dł. 160  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł 180  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł. 200  / wys. 100 / gł. 45 cm 

2.735 zł
2.835 zł
2.995 zł
3.175 zł

470 zł
545 zł
780 zł
930 zł

1.675 zł
1.885 zł

1.885 zł
2.100 zł

1.870 zł
2.100 zł

2.085 zł
2.290 zł

1.885 zł
2.100 zł

2.100 zł
2.315 zł

+ 20 zł
+ 120 zł

3.065 zł
3.175 zł
3.355 zł
3.555 zł

2.085 zł



                                                                      

KOMODA 3D3S 
+ barek  + szkło

dł. 140 - 150 / wys. 100 / gł. 45 cm
dł. 160  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł 180  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł. 200  / wys. 100 / gł. 45 cm 

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

2.885 zł
2.985 zł
3.140 zł
3.335 zł

+ 40 zł
+ 180 zł

KOMODA 3D5S 
dł. 140 - 150 / wys. 100 / gł. 45 cm 

dł. 160  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł 180  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł. 200  / wys. 100 / gł. 45 cm 

2.905 zł
3.010 zł
3.175 zł
3.360 zł

KOMODA 3D5S + szkło
dł. 140 - 150 / wys. 100 / gł. 45 cm

dł. 160  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł 180  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł. 200  / wys. 100 / gł. 45 cm 

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

3.060 zł
3.155 zł
3.325 zł
3.505 zł

+ 40 zł
+ 180 zł

KOMODA 3D 
dł. 140 - 150 / wys. 100 / gł. 45 cm 

dł. 160  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł 180  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł. 200  / wys. 100 / gł. 45 cm 

2.405 zł
2.500 zł
2.670 zł
2.835 zł

KOMODA 3D + szkło
dł. 140 - 150 / wys. 100 / gł. 45 cm 

dł. 160  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł 180  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł. 200  / wys. 100 / gł. 45 cm 

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

2.550 zł
2.640 zł
2.825 zł
2.995 zł

+ 40 zł
+ 180 zł

3.230 zł
3.345 zł
3.515 zł
3.735 zł

+ 40 zł
+ 180 zł

3.255 zł
3.370 zł
3.555 zł
3.765 zł

3.425 zł
3.535 zł
3.725 zł
3.925 zł

+ 40 zł
+ 180 zł

2.695 zł
2.800 zł
2.990 zł
3.175 zł

2.855 zł
2.955 zł
3.165 zł
3.355 zł

+ 40 zł
+ 180 zł



                                                                      

KOMODA 4D pełna

dł. 180 / wys. 100 / gł. 45 cm
dł. 200  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł. 220 / wys. 100 / gł. 45 cm

2.690 zł
2.870 zł
3.040 zł

KOMODA 4D + szkło
dł. 180 / wys. 100 / gł. 45 cm
dł. 200  / wys. 100 / gł. 45 cm 
dł. 220 / wys. 100 / gł. 45 cm

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

2.745 zł
2.915 zł
3.100 zł

+ 40 zł
+ 180 zł

KOMODA 3D2S + barek
dł. 140 - 150 / wys. 80 / gł. 45 cm 

dł. 160  / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł 180  / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł. 200  / wys. 80 / gł. 45 cm 

2.610 zł
2.670 zł
2.825 zł
3.020 zł

KOMODA 3D2S 
+ barek + szkło dł. 140 - 150 / wys. 80 / gł. 45 cm

dł. 160  / wys. 80 / gł. 45 cm
dł 180  / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł. 200  / wys. 80 / gł. 45 cm 

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

2.755 zł
2.825 zł
2.980 zł
3.120 zł

+ 40 zł
+ 180 zł

KOMODA 3D niska 

dł. 140 - 150 / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł. 160  / wys. 80 / gł. 45 cm
dł 180  / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł. 200  / wys. 80 / gł. 45 cm

2.280 zł
2.375 zł
2.540 zł
2.725 zł

3.015 zł
3.215 zł
3.405 zł

3.075 zł
3.265 zł
3.470 zł

+ 40 zł
+ 180 zł

2.925 zł
2.990 zł
3.165 zł
3.380 zł

3.085 zł
3.165 zł
3.340 zł
3.495 zł

+ 40 zł
+ 180 zł

2.555 zł
2.660 zł
2.845 zł
3.050 zł



                                                                      

KOMODA 3D niska + szkło
dł. 140 - 150 / wys. 80 / gł. 45 cm 

dł. 160  / wys. 80 / gł. 45 cm 
dł 180  / wys. 80 / gł. 45 cm

 dł. 200  / wys. 80 / gł. 45 cm 

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

2.440 zł
2.495 zł
2.690 zł
2.870 zł

+ 40 zł
+ 180 zł

KREDENS 4D

dł. 80 / wys. 80 / gł. 45 cm
dl. 100  / wys. 100 / gł. 45 cm
dł. 120 / wys. 120 / gł. 45 cm

1.420 zł1.420 zł
1.590 zł1.590 zł
1.760 zł1.760 zł

KREDENS 4D wiszący
( całość połysk bądź mat) dł. 80 / wys. 80 / gł. 25 cm

dl. 100  / wys. 100 / gł. 25 cm

dł. 80 / wys. 80 / gł. 32 cm
dl. 100  / wys. 100 / gł. 32 cm

1.190 zł1.190 zł
1.370 zł1.370 zł

1.190 zł1.190 zł
1.370 zł1.370 zł

WITRYNA 1D wisząca
Front pełny – połysk

dł. 40 / wys. 120 / gł. 32 cm

dł. 40 / wys. 140 / gł. 32 cm

1.060 zł1.060 zł

1.155 zł1.155 zł

WITRYNA 1D + szkło 
wisząca

dł. 40 / wys. 120 / gł. 32 cm

dł. 40 / wys. 140 / gł. 32 cm

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

1.145 zł1.145 zł

1.250 zł1.250 zł

+ 40 zł+ 40 zł
+ 120 zł+ 120 zł

2.735 zł
2.795 zł
3.015 zł
3.215 zł
+ 40 zł
+ 180 zł

1590 zł
1780 zł
1970 zł

1.335 zł
1.535 zł

1.335 zł
1.535 zł

1.185 zł

1.295 zł

1.280 zł

1.400 zł

+ 40 zł
+ 120 zł



                                                                      

POMOCNIK 1D1S

dł. 50  / wys. 80 / gł. 45 cm
dł. 50 / wys. 100 / gł. 45 cm
dł. 50 / wys. 120 / gł. 45 cm

1.155 zł1.155 zł
1.240 zł1.240 zł
1.440 zł1.440 zł

WITRYNA 1D
Prawa lub lewa

dl. 50 /wys. 210 / gł. 38 cm

dl. 50 /wys. 210 / gł. 45 cm

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

1.975 zł1.975 zł

1.975 zł1.975 zł

+ 60 zł+ 60 zł
+ 120 zł+ 120 zł

WITRYNA 1D NISKA
dl. 50 /wys. 160 / gł. 45 cm
dl. 50 /wys. 160 / gł. 38 cm

dl. 50 /wys. 140 / gł. 45 cm
dl. 50 /wys. 140 / gł. 38 cm

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

1.850 zł
1.850 zł

1.725 zł
1.725 zł

+ 60 zł
+ 120 zł

WITRYNA 2D
dł. 100 / wys. 210  / gł. 38 cm

dł. 100 / wys. 210  / gł. 45 cm

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

3.380 zł

3.380 zł

+ 120 zł
+ 180 zł

1.295 zł
1.390 zł
1.615 zł

2.210 zł

2.210 zł

+ 60 zł
+ 120 zł

2.070 zł
2.070 zł

1.930 zł
1.930 zł

+ 60 zł
+ 120 zł

3.785 zł

3.785 zł

+ 120 zł
+ 180 zł



                                                                      

WITRYNA 2D niska
dł. 100 /wys. 160 / gł. 45 cm
dł. 100 / wys. 160 / gł. 38 cm

dł. 100 /wys. 140 / gł. 45 cm
dł. 100 / wys. 140 / gł. 38 cm

+ szkło matowe
+ OŚWIETLENIE DIODOWE

2.980 zł
2.980 zł

2.755 zł
2.755 zł

+ 120 zł
+ 180 zł

RTV 2S 
dwie szuflady u spodu  u góry dwie 

puste wnęki
dł. 100 / wys. 45 gł. / 45 cm
dł. 120 / wys. 45 gł. / 45 cm
dł. 140 / wys. 45 gł. / 45 cm
dł. 150 / wys. 45 gł / 45 cm

1.495 zł
1.625 zł
1.750 zł
1.875 zł

RTV 3S 
trzy szuflady u spodu, 

u góry 3 puste wnęki na sprzęt
dł. 140 – 150 / wys. 43.5 gł. / 45 cm

dł. 160 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 180 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 200 / wys. 43,5 gł. / 45 cm

2.120 zł
2.190 zł
2.305 zł
2.440 zł2.440 zł

RTV 4S 
Po dwie szuflady po bokach 

w środku dwie wnęki na sprzęt
dł. 140 – 150 / wys. 43,5 gł. / 45 cm

dł. 160 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 180 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 200 / wys. 43,5 gł. / 45 cm

2.120 zł
2.190 zł
2.305 zł
2.440 zł

RTV 2D
Bo bokach drzwiczki 

w środku dwie wnęki na sprzęt
dł. 140 – 150 / wys. 43,5 gł. / 45 cm

dł. 160 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 180 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 200 / wys. 43,5 gł. / 45 cm

1.925 zł1.925 zł
1.985 zł1.985 zł
2.100 zł2.100 zł
2.210 zł2.210 zł

3.340 zł
3.340 zł

Wpisz tekst 3.085 zł
3.085 zł

+ 120 zł
+ 180 zł

1.675 zł
1.820 zł
1.920 zł
2.100 zł

2.375 zł
2.455 zł
2.580 zł
2.735 zł

2.375 zł
2.455 zł
2.580 zł
2.735 zł

2.155 zł
2.225 zł
2.350 zł
2.475 zł



                                                                      

RTV 2D1S
Bo bokach drzwiczki, u spodu 

szuflada  po środku u góry wnęka na 
sprzęt

dł. 140 – 150 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 160 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 180 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 200 / wys. 43,5 gł. / 45 cm

2.030 zł2.030 zł

2.090 zł2.090 zł

2.200 zł2.200 zł

2.325 zł2.325 zł

RTV 3D
Fronty pełne – trzy drzwiczki 

w połysku
dł. 140 – 150 / wys. 43,5 gł. / 45 cm

dł. 160 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 180 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 200 / wys. 43,5 gł. / 45 cm

1.725 zł
1.750 zł
1.805 zł
1.875 zł

RTV 4D
Cztery fronty pełne – cztery fronty 

w połysku dł. 180 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 200 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 220 / wys. 43,5 / gł. 45 cm

1.865 zł
1.915 zł
1.985 zł

RTV 4D2S
Po bokach fronty pełne – po środku 

dwie szuflada u spodu, 
u góry po środku pusta przestrzeń na 

sprzęt

dł. 180 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 200 / wys. 43,5 gł. / 45 cm
dł. 220 / wys. 43,5 / gł. 45 cm

2.250 zł
2.375 zł
2.500 zł

RTV 3D niska (barki)
Trzy fronty pełne – trzy drzwiczki 

w połysku (barki), za dopłatą 
szuflady

dł. 140 – 150 / wys. 35 gł. / 45 cm
dł. 160 / wys. 35 gł. / 45 cm
dł. 180 / wys. 35 gł. / 45 cm
dł. 200 / wys. 35 gł. / 45 cm

1.430 zł
1.495 zł
1.635 zł
1.760 zł

RTV 4D niska (barki)
Cztery fronty pełne – cztery fronty w 
połysku (barki), za dopłatą szuflady

dł. 180 / wys. 35 / gł. / 45 cm
dł. 200 / wys. 35 / gł. / 45 cm
dł. 220 / wys. 35 / gł. 45 cm

1.690 zł
1.780 zł
1.885 zł

2.275 zł
2.340 zł
2.465 zł
2.605 zł

1.903 zł
1.960 zł
2.020 zł
2.100 zł

2.090 zł
2.145 zł
2.225 zł

2.520 zł
2.660 zł
2.800 zł

1.600 zł
1.675 zł
1.830 zł
1.970 zł

1.895 zł
1.995 zł
2.110 zł

1.930 zł



                                                                      

RTV 2D niska (barki)
drzwiczki po bokach, pośrodku 

wnęka, za dopłatą szuflady 
dł. 140 – 150 / wys. 35 / gł. 45 cm

dł. 160 / wys. 35 / gł. 45 cm
dł. 180 / wys. 35 / gł. 45 cm
dł. 200 / wys. 35 / gł. 45 cm
dł. 220 / wys. 35 / gł. 45 cm
dł. 240 / wys. 35 / gł. 45 cm

1.745 zł
1.815 zł
1.950 zł
2.075 zł
2.200 zł
2.325 zł

KOMODA 3D4S

dł. 150 cm/ dł. 120 cm/ gł. 45 cm 

dł. 160 cm/ dł. 120 cm/ gł. 45 cm

dł. 180 cm/ dł. 120 cm/ gł. 45 cm

2.995 zł
3.145 zł
3.295 zł

KREDENS 2D

dł. 100 cm/ wys. 140 cm/ gł. 45 cm 

dł. 120 cm/ wys. 140 cm/ gł. 45 cm

2.265 zł
2.465 zł

 SZAFA 1D
prawa lub lewa

dł. 50  /wys. 210 / gł. 60 cm 1.750 zł

SZAFA 2D

dł. 100 / wys. 210  / gł. 60 cm 2.860 zł

1.955 zł
2.035 zł
2.185 zł
2.325 zł
2.465 zł
2.605 zł

3.355 zł
3.520 zł
3.690 zł

2.535 zł
2.760 zł

1.960 zł

3.205 zł



                                                                      

Ceny dotyczą wszystkich wybarwień połysków, za wyjątkiem czarnego + 10%.
Oświetlenie diodowe: + 120 zł/ 1 punkt świetlny, każdy następny +60 zł.
Za szkłem lakier na wysoki połysk (zamiast forniru) + 200 zł jasny odcień

                                     + 300 zł ciemny odcień
Wnętrze mebli wykonane jest w laminacie.
Wysokie elementy (witryny, szafy) nie mają widocznego górnego blatu. 
Dodatkowy górny blat jest możliwy za dodatkową dopłatą. 
Barek na zawiasie teleskopowym. 


