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Firma PPUH "STOLAR" jest producentem funkcjonalnych mebli mieszkaniowych, zarówno skrzyniowych jak i tapicerowanych. 
Posiadamy doświadczony personel oraz nowoczesny park maszynowy. Przy dużych ilościach jesteśmy w stanie wyprodukować 
meble według wzorów klienta.
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ARIZONA
MEBLOŚCIANKA

4 5

korpus: wenge; front: jesion 280 cm

58 cm

19
8 

cm

ORION
MEBLOŚCIANKA

Na zdjęciu: korpus - wenge, front - dąb sonoma.

witryna z podświetlanymi 
półkami

korpus: wenge, front: wiąz320 cm

58 cm

19
8 

cm

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:

witryna z podświetlanymi 
półkami

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma, front - dąb sonoma.
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VISTA
SYPIALNIA

Szafa:
250 / 215 / 61 cm
szer. / wys. / gł. Stolik nocny:

40 / 44 / 48 cm 
szer. / wys. / gł.
2 sztuki w zestawie

Komoda: 
80 / 93 / 48 cm 
szer. / wys. / gł.

Łóżko:
205 / 165 / 91cm
dł. / szer. / wys.
powierzchnia spania 200 x 160 cm

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

Na zdjęciu: korpus - czarny; front - czarnyNa zdjęciu: korpus - biały; front - biały

Listwa MDF 
w kolorze alu
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MALAGA
SYPIALNIA

PALERMO
SYPIALNIA

Szafa: 
226 / 220 / 64 cm 
szer. / wys. / gł.

Szafa: 
226 / 220 / 64 cm 
szer. / wys. / gł.

Stolik nocny:
54 / 44 / 50 cm 
szer. / wys. / gł.
* 2 sztuki 
w zestawie

Lustro: 
112 / 80 cm 
szer. / wys.

Komoda: 
112 / 101,5 / 50 cm 
szer. / wys. / gł.

Komoda: 
112 / 101,5 / 50 cm 
szer. / wys. / gł.

Łóżko: 
205 / 165 / 91 cm 
dł. / szer. / wys.
powierzchnia spania 
200 x 160 cm

Łóżko: 
205 / 165 / 91 cm 
dł. / szer. / wys.
powierzchnia spania 
200 x 160 cm

Stolik nocny:
54 / 44 / 50 cm 
szer. / wys. / gł.
* 2 sztuki w zestawie

Na zdjęciu: front - biały, korpus - biały połysk, lustro. Okucia SEVROLL. Oświetlenie LED. Na zdjęciu: korpus - biały, front - biały, białe szkło. Okucia SEVROLL. Oświetlenie LED.

Dekoracyjne wykończenie

Dekoracyjne wykończenie

Dekoracyjne wykończenie 
lustra szafy i komody
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FLORENCJA
SYPIALNIA

Szafa: 
226 / 220 / 64 cm 
szer. / wys. / gł.

Stolik nocny:
54 / 44 / 48 cm 
szer. / wys. / gł.
* 2 sztuki w zestawie

Komoda: 
120 / 93 / 48 cm 
szer. / wys. / gł.

Łóżko: 
205 / 170 / 91 cm 
dł. / szer. / wys.
powierzchnia spania 
200 x 160 cm

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

LONDON
SYPIALNIA

Szafa: 
226 / 216 / 62 cm 
szer. / wys. / gł.

Stolik nocny:
52 / 41 / 43 cm 
szer. / wys. / gł.
* 2 sztuki w zestawie

Komoda: 
100 / 89 / 43 cm 
szer. / wys. / gł.
Lustro

Łóżko: 
205 / 167 / 91 cm 
dł. / szer. / wys.
powierzchnia spania 
200 x 160 cm

Na zdjęciu: korpus - wenge; front - wenge, białe szkło.
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korpus: czarny
front: czarny połysk, lustro

korpus: biały
front: biały połysk, lustro

korpus: biały
front: biały połysk, lustro

korpus: czarny
front: czarny połysk, lustro

MARSYLIA 203
SZAFA

MARSYLIA 250
SZAFA

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

Dostępna kolorystyka:

Szafa: 
255 / 225 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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

Szafa: 
208 / 225 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:
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TURYN 203
SZAFA

TURYN 250
SZAFA

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

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

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

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

korpus: lava
front: lava, czarne szkło

korpus: lava
front: lava, czarne szkło

korpus: dąb craft
front: dąb craft, grafitowe szkło

korpus: dąb craft
front: dąb craft, grafitowe szkło

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:
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BRANDON
SZAFA

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

korpus: biały
front: białe szkło, lustro

korpus: biały
front: czarne szkło, lustro

Szafa:  
S:150 / W:215 / G:61 cm

Szafa:  
S:203 / W:215 / G:61 cm

150
203CORDOBA

SZAFA
NOWOŚĆ

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

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: dąb sterling
front: dąb sterling, brązowy beton

korpus: country gray
front: country gray, lava

korpus: country gray
front: country gray, biały

Dostępna kolorystyka:

Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy:

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

PRESTON 203
SZAFA

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm
szer. / wys. / gł.

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

PRESTON 250
SZAFA

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

korpus: biały
front: biały, szare szkło, lustro

korpus: biały
front: biały, szare szkło, lustro

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:
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SANTANA 203
SZAFA

NOWOŚĆ NOWOŚĆ SANTANA 250
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

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

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

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

korpus: dąb sterling
front: dąb sterling, brązowy beton

korpus: country gray
front: country gray, lava

korpus: country gray
front: country gray, lava

korpus: dąb sterling
front: dąb sterling, brązowy beton

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:
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DAKOTA
SZAFA

korpus: czarny
front: czarny, lustro

korpus: biały
front: biały, lustro

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

Szafa: S:203 / 
W:215 / G:61 cm

Szafa: S:160 / 
W:215 / G:61 cm

160
203

Dostępna kolorystyka:

Wnętrze szafy:

Szafa: 
226 / 220 / 64 cm 
szer. / wys. / gł.

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

korpus: śliwa
front: śliwa, czarne szkło

Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy:

FLORENCJA
SZAFA
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SZAFA
AMSTERDAM 250

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

Szafa: 
255 / 225 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: śliwa
front: biały połysk

korpus: śliwa
front: czarny połysk

korpus: śliwa
front: czarny połysk, lustro

korpus: śliwa
front: biały połysk, lustro

AMSTERDAM 250 L
SZAFA

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

Szafa: 
255 / 225 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:
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PALERMO
SZAFA

Szafa: 
226 / 220 / 64 cm 
szer. / wys. / gł.

Dekoracyjne wykończenie.

Na zdjęciu: korpus - biały połysk; front - biały połysk, lustro. Okucia SEVROLL. Oświetlenie LED.

korpus: biały połysk
front: biały połysk, lustro

AMSTERDAM 203
SZAFA

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

korpus: śliwa
front: czarny połysk, lustro

korpus: śliwa
front: biały połysk, lustro

Szafa: 
208 / 225 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:
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BARCELONA
SZAFA

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

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: biały
front: biały, czarne szkło

korpus: czarny
front: czarny, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, dymione lustro

MEDIOLAN
SZAFA

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

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: biały
front: biały, białe szkło, 
lustro

korpus: biały
front: biały, czarne szkło, 
lustro

korpus: biały
front: biały, szkło orzech, 
lustro

Dostępna kolorystyka:

Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:
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CHELSEA
SZAFA

Szafa:
203 / 215 / 61 cm
szer. / wys. / gł.

korpus: biały
front: biały, czarne szkło, lustro

korpus: biały
front: biały, białe szkło, lustro

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

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

MONAKO
SZAFA

korpus: śliwa
front: śliwa, lustro

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: wenge
front: wenge, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: czarny
front: czarny, lustro

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

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:



32 www.stolar.com.pl SZAFY 33

korpus: biały
front: lustro

korpus: czarny
front: lustro

korpus: wenge
front: lustro

korpus: śliwa
front: lustro

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

Szafa:  
S:160 / W:215 / G:61 cm

Szafa:  
S:120 / W:215 / G:61 cm

Szafa: 
S:203 / W:215 / G:61 cm

PARIS
SZAFA

120/160
203WALIA

SZAFA
NOWOŚĆ

Na zdjęciu: korpus - dąb craft; front - dąb craft/alu.

korpus: dąb craft
front: dąb craft/alu

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma/alu

korpus: biały
front: biały/alu

korpus: country gray
front: country gray/lava

Dostępna kolorystyka:
Dostępna kolorystyka:

Wnętrze szafy:

Wnętrze szafy:

Szafa: 
226 / 216 / 62 cm 
szer. / wys. / gł.
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BALI D4
SZAFA

Szafa: 
196 / 200 / 58 cm 
szer. / wys. / gł.

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

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: biały
front: biały, lustro

BALI D3
SZAFA

Szafa: 
147 / 200 / 58 cm
szer. / wys. / gł.

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

Na zdjęciu: korpus - biały; front -  biały, lustro. 
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VISTA 150
SZAFA

Szafa: 
150 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: czarny
front: czarny, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

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

VISTA 180
SZAFA

Szafa: 
180 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: czarny
front: czarny, lustro

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

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

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

Listwa MDF 
w kolorze alu

Listwa MDF 
w kolorze alu
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VISTA 203
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: czarny
front: czarny, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

VISTA 250
SZAFA

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: czarny
front: czarny, lustro

korpus: biały
front: biały, lustro

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

Listwa MDF 
w kolorze alu

Listwa MDF 
w kolorze alu

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



40 www.stolar.com.pl SZAFY 41

korpus: czarny
front: czarny, lustro

RONDO
SZAFA

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

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

VISTA NAROŻNA
SZAFA

Szafa: 
100 / 215 / 61-132 cm
szer. / wys. / gł.

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

korpus: czarny
front: czarny

korpus: biały
front: biały

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma

61 cm

132 cm
Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

Listwa MDF 
w kolorze alu
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LOTOS
SZAFA

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

korpus: biały
front: biały, szkło orzech, 
białe szkło

korpus: czarny
front: czarny, szare szkło, 
lustro

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

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

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

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: czarny
front: czarny, lustro

UNO
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:
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ARUBA 250
SZAFA

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

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

korpus: biały
front: czarny, białe szkło

ARUBA 203
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: biały
front: czarny, białe szkło

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

Na zdjęciu: korpus - biały; front - czarny, białe szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
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Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

PORTO 250
SZAFA

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

korpus: biały
front: biały, czarne szkło

PORTO 203
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: biały
front: biały, czarne szkło

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

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

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: śliwa
front: śliwa, lustro

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: country gray
front: country gray, lustro

korpus: czarny
front: czarny, lustro

korpus: wenge
front: wenge, lustro

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

WIKA
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: biały
front: białe szkło, lustro

korpus: biały
front: czarne szkło, lustro

Dostępna kolorystyka:

Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

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



50 www.stolar.com.pl SZAFY 51

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

SALWADOR 250
SZAFA

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

Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy:

SALWADOR 203
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: country gray
front: country gray, biały, lustro

korpus: country gray
front: country gray, lava, lustro

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

Dostępna kolorystyka:

Wnętrze szafy:

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

korpus: country gray
front: country gray, biały, lustro

korpus: country gray
front: country gray, lava, lustro
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LIZBONA 203
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: wenge
front: wenge, lustro

MALIBU
SZAFA

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: wenge
front: wenge, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, 
lustro

korpus: śliwa
front: śliwa, 
lustro

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

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:
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LIZBONA 2 (203)
SZAFA

LIZBONA 2 (250)
SZAFA

NOWOŚĆ

Szafa: 
250 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

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

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, dymione lustro

korpus: biały
front: biały, lustro

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

korpus: biały
front: biały, lustro

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

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:
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GENEWA 4
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, szkło cappucino

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, szkło kasztan

Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy:

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

Wnętrze szafy:

GENEWA
SZAFA

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, lustro

Available coloring:

Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma, szkło kasztan. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
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Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

GENEWA 6
SZAFA

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, dymione lustro

GENEWA 9
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma, szkło cappucino, 
dymione lustro

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

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

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

MALTA 8
SZAFA

Szafa: 
203 / 215 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

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

Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy:

Dekoracyjne wykończenie.

korpus: biały
front: biały, białe szkło

MALAGA
SZAFA

Szafa: 
226 / 220 / 64 cm 
szer. / wys. / gł.

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

Dostępna kolorystyka: Wnętrze szafy:
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MALTA NAROŻNA
SZAFA

korpus: śliwa
front: śliwa

korpus: biały
front: biały

korpus: wenge
front: wenge

Szafa: 
100 / 215 / 61-132 cm
szer. / wys. / gł.

61 cm

132 cm

YORK I
SZAFA

Szafa: 

180 / 200 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: wenge
front: wenge, kremowe szkło, 
dąb mleczny, brązowe szkło

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

Na zdjęciu: korpus - wenge; front - wenge. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Na zdjęciu: korpus - wenge; front - wenge, kremowe szkło, dąb mleczny, brązowe szkło. 
Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
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YORK VI
SZAFA

Szafa: 
180 / 200 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: wenge
front: śliwa, lustro

YORK IX
SZAFA

Szafa: 
180 / 200 / 61 cm 
szer. / wys. / gł.

korpus: wenge
front: śliwa, lustro, czarne szkło

Dostępna kolorystyka: Dostępna kolorystyka:Wnętrze szafy: Wnętrze szafy:

Na zdjęciu: korpus - wenge; front - śliwa, lustro. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach. Na zdjęciu: korpus - wenge; front -  śliwa, lustro, czarne szkło. Aluminiowe prowadnice, dolne wózki na łożyskach.
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KOMODA VISTA 3 S
STOLIK NOCNY VISTA 2 S

ŁÓŻKO VISTA

Komoda: 
80 / 93 / 48 cm 
szer. / wys. / gł.

Łóżko dostępne w rozmiarach:
dł. : 205 / szer. : 145 / wys. : 91cm
powierzchnia spania 200 x 140 cm
dł. : 205 / szer. : 155 / wys. : 91 cm
powierzchnia spania 200 x 150 cm
dł. : 205 / szer. : 165 / wys. : 91 cm
powierzchnia spania 200 x 160 cm

Dostępna kolorystyka:

Na zdjęciu:  dąb sonoma. Listwa MDF w kolorze alu. Na zdjęciu:  dąb sonoma. Obrzeże PCV w kolorze alu.

biały czarny dąb sonoma biały białyczarny dąb sonoma czarny dąb sonoma

Dostępna kolorystyka:

Dostępna kolorystyka:

Stolik nocny: 
40 / 44 / 48 cm 
szer. / wys. / gł.
2 sztuki

140/150
160



6968 www.stolar.com.pl KOMODY68

KOMODY MALTA

komoda Malta 1 
80 / 83 / 45 cm 
szer. / wys. / gł.

komoda Malta 2 
80 / 83 / 45 cm 
szer. / wys. / gł.

komoda Malta 3 
140 / 83 / 45 cm 
szer. / wys. / gł.

komoda Malta 4 
140 / 83 / 45 cm 
szer. / wys. / gł.

Dostępna kolorystyka:
korpus: 
śliwa 

korpus: 
wenge 

front: 
śliwa

front: 
wenge

Na zdjęciu: korpus - wenge; front - wenge

Na zdjęciu: korpus - wenge; front - wenge

Na zdjęciu: korpus - wenge; front - wenge

Na zdjęciu: korpus - wenge; front - wenge

69

Dostępna kolorystyka:Dostępna kolorystyka:

komoda Genewa 1 
80 / 83 / 45 cm 
szer. / wys. / gł.

komoda Genewa 2 
140 / 83 / 45 cm 
szer. / wys. / gł.

KOMODY GENEWA
Na zdjęciu: korpus - dąb sonoma; front - dąb sonoma

korpus: biały
front: biały

korpus: czarny
front: czarny

korpus: biały
front: biały

korpus: czarny
front: czarny

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma

korpus: dąb sonoma
front: dąb sonoma

korpus: lava
front: lava

korpus: dąb craft
front: dąb craft

korpus: dąb sterling
front: dąb sterling

korpus:  country gray
front: country gray

korpus: lava
front: lava

korpus: dąb craft
front: dąb craft

korpus: dąb sterling
front: dąb sterling

korpus: country gray
front: country gray
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Dostępna kolorystyka:

Vienna 16 Vienna 01

CAVALLI
ŁÓŻKO

Na zdjęciu: Vienna 04

pojemnik na pościel

Dostępna kolorystyka:

Fokus 04 Fokus 19

MEDIOLAN
ŁÓŻKO

Na zdjęciu: Fokus 20

pojemnik na pościel

Łóżko dostępne w wymiarach:
dł. : 219 / szer. : 184 / wys. : 106 cm
powierzchnia spania 200 x 160 cm
dł. : 219 / szer. : 164 / wys. : 106 cm
powierzchnia spania 200 x 140 cm

Łóżko dostępne w wymiarach:
dł. : 219 / szer. : 184 / wys. : 103 cm
powierzchnia spania 200 x 160 cm
dł. : 219 / szer. : 164 / wys. : 103 cm
powierzchnia spania 200 x 140 cm

Vienna 04 Fokus 20
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