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„Piękno należy wspierać, bo tworzą je nieliczni,
a potrzebuje wielu...”
J. W. Goethe
Sprostamy gustom oraz wymaganiom nawet
najbardziej wymagających klientów i zrealizujemy ich marzenia
o meblach najwyższej jakości. Nasze meble wykonywane są w
naturalnych okleinach oraz z litego drewna. Wyróżniają się one
szlachetnością, prostotą, a nierzadko zaskakują nowatorską
stylistyką i funkcjonalnością.
Gwarantujemy produkty najwyższej jakości oraz
profesjonalną i rzetelną obsługę. Jesteśmy solidnym
partnerem, który dostosowuje się do wymagań rynku i szybko
zdobywa nowych kontrahentów. Nasze kolekcje są dostępne
w dobrych salonach meblowych w Polsce i wielu krajach
Europy.
Posiadamy w ofercie nowoczesne meble, nawiązujące
do prostego włoskiego wzornictwa. Doskonale prezentują się
one w każdym pomieszczeniu. Wysoki standard wykonania
produktów jest zasługą doboru najlepszych półfabrykatów
oraz umiejętności ich łączenia. Firma postawiła sobie za cel
wprowadzanie na rynek mebli najwyższej jakości.
Decydując się na zakup mebli z drewna litego
dębowego, klient musi mieć świadomość, że jest to
produkt naturalny i nie mamy wpływu na jego kolorystykę,
przebarwienia, sęki oraz ich wielkość a także rysunek drewna.
Są to cechy naturalne, których klient powinien być świadomy.
Ponadto cechy te są pokazane na meblach ekspozycycjnych
i nie stanowią wady wyrobu. Cechy te są widoczne doskonale
również na zdjeciach w katalogu .
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

www.meblenova.pl
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STILO
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kolekcja
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STILO

stół STILO, dąb olejowany
gł. x szer.:80x120/40 cm
90x140/180/220 cm
90x160/200/240 cm
90x180/220/260 cm
wys.: 75 cm

stół po rozłożeniu

komoda STILO
gł. x szer.: 42x150 cm
wys.: 74 cm

szafka RTV STILO
gł. x szer.: 42x150 cm
42x180 cm
wys.: 49 cm

kredens STILO
gł. x szer.: 42x120 cm
wys.: 140 cm

konsola STILO
gł. x szer.: 40x110 cm
wys.: 80 cm

stolik STILO
gł. x szer.: 60x110, 80x120 cm
wys.: 45 cm

krzesło STILO

krzesło FERRO
87

46

52

www.meblenova.pl

krzesła pasujące do kolekcji STILO
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kolorystyka wg próbnika olejowosków

7

kolekcja

STONE

now
ość

krzesło pasujące do kolekcji STONE

stół STONE, dąb olejowany, blat spiek kwarcowy
gł. x szer.:85x140 cm
wys.: 75 cm
90x180 cm
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fotel MAVI
kolorystyka blatów wg. próbnika spieków

kolorystyka nog wg próbnika olejowosków

82

60

49

60

komoda STONE
gł. x szer.: 42x200 cm
wys.: 70 cm

komoda STONE dąb olejowany
gł. x szer.: 42x200 cm
wys.: 70 cm

kolorystyka frontów wg próbnika spieków kwarcowych
kolory drewna według próbnika olejowosków

nogi wykonane ze stali

now
ość

estetyczne i eleganckie krawędzie

www.meblenova.pl

szafka RTV STONE
gł. x szer.: 42x200 cm
wys.: 55 cm
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stół ESSAI dostępny w wersjach:
WHITE: na blacie szkło białe
BLACK: na blacie szkło czarne
CHAMPAGNE: na blacie szkło
szampańskie
STEEL: na blacie szkło stalowe

stół ESSAI
fi.: 80, 90, 110 cm
wys.: 77 cm

10

świetnie pasuje:

stół ESSAI WHITE, BLACK
gł. x szer.: 80x120 cm
wys.: 77 cm

krzesło ESSAI
79

44

48

świetnie pasuje:
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krzesło MOTTI

krzesło FOGLIO
90

42

51

42

88

42

51

42
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kolekcja

ESSAI

dostępne warianty kolorystyczne stołów i stolików ESSAI

wariant kolorystyczny:
SZKŁO: białe
BLAT I NOGI:
białe gładkie

wariant kolorystyczny:
SZKŁO: czarne
BLAT I NOGI:
białe gładkie

wariant kolorystyczny:
SZKŁO: białe
BLAT I NOGI:
buk essai

wariant kolorystyczny:
SZKŁO: czarne
BLAT I NOGI:
buk essai

świetnie pasuje:

wariant kolorystyczny:
SZKŁO: czarne
BLAT I NOGI:
czarne gładkie

stolik ESSAI BLACK, WHITE
gł. x szer.: 90x90 cm
wys.: 77 cm

stół ESSAI dostępny w wersjach:
WHITE: na blacie szkło białe
BLACK: na blacie szkło czarne
CHAMPAGNE: na blacie szkło szampańskie
STEEL: na blacie szkło stalowe

wariant kolorystyczny:
SZKŁO: białe
BLAT I NOGI:
czarne gładkie

krzesło FOGLIO
90

42

51

42
11

stoliki

ESSAI

now
ość

stolik ESSAI
gł. x szer.: 58x58, 90x90 cm
wys.: 45, 50 cm
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stolik ESSAI
gł. x szer.: 58x108, 80x120 cm
wys.: 45, 50 cm
Dostępny w wersjach:
ESSAI WHITE: białe szkło
ESSAI BLACK: czarne szkło
CHAMPAGNE: na blacie szkło szampańskie
STEEL: na blacie szkło stalowe

stolik ESSAI TRÓJKĄT
gł. x szer. x szer.: 55x55x55 cm
wys.: 45, 50 cm

dostępne warianty kolorystyczne na stronie 11

stolik ESSAI
fi 55, 80, 90, 110 cm
wys. 45, 50 cm
dostępny w wersjach:
WHITE: na blacie szkło białe
BLACK: na blacie szkło czarne
CHAMPAGNE: na blacie szkło szampańskie
STEEL: na blacie szkło stalowe

stolik ESSAI
fi 55, 80, 90, 110 cm
wys. 45, 50 cm

stolik ESSAI ELIPSA
gł. x szer.: 58x108 cm
wys.: 45, 50 cm

dostępne warianty kolorystyczne na stronie 11
13

stół

SCANDI
dąb

świetnie pasuje:

stół SCANDI: blat wykonany w okleinie naturalnej dębowej, nogi z litego dębu
gł. x szer.: fi 95/145/195 cm, fi 115/165/215 cm, wersje nierozkładane fi 95 cm, fi 115 cm
wys.: 76 cm
dostępny także w wersji ze szkłem (fi 95/145/195 cm i fi 115/165/215 cm)

Przy stole SCANDI
wkładki i dodatkowa noga nie są
chowane wewnątrz stołu.
wersja rozłożona

kolorystyka wg próbnika dębowego

krzesło VILVANO
79
14
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stół

SCANDI

świetnie pasują:

krzesło CARINO N
85

45

44

43

stół SCANDI
fi 95/145/195 cm
dostępne wersje kolorystyczne: biały gładki,
fi 115/165/215 cm
czarny gładki, stalowy gładki, szampański gładki, jasny
wys.: 76 cm
dostępny również w wersji ze szkłem szary gładki

Przy stole SCANDI wkładki i dodatkowa noga nie
są chowane wewnątrz stołu.
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stół

now
ość

ELISSE

świetnie pasuje:

stół ELISSE
fi: 115 cm
wys.: 77 cm

krzesło FLORI
102

stół ELISSE
gł. x szer.: elipsa 90x180, elipsa 100x200,
elipsa 100x220 cm
wys.: 77 cm
blat: fornir dąb spękany.
Kolorystyka blatu wg. próbnika dębowego
nogi: stal pokryta lakierem.
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świetnie pasuje:

83

57

47

53

48

47

dostępne kolory nóg:
biały gładki

krzesło NOBLE

50

czarny gładki

grafit

stół

now
ość

świetnie pasuje:
stół ELIXA elipsa
gł. x szer.: elipsa 90x180, elipsa 100x200,
elipsa 100x220 cm
wys.: 75 cm

krzesło PERLA NMS
78

53

47

54

ELIXA

dostępne kolory nóg:
blat: fornir dąb spękany.
Kolorystyka blatu wg.
próbnika dębowego
nogi: stal pokryta lakierem.

natural

biały gładki

czarny gładki

grafit
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stół

EVITA GLASS

świetnie pasuje:

ość
now
stół EVITA GLASS: na blacie przyklejone szkło,
podstawa ze stali nierdzewnej szczotkowanej

stół EVITA GLASS rozkładany z jedną wkładką
gł. x szer.: 80x120/170, 85x140/190, 90x180/230 cm
wys.: 78 cm
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wersja rozłożona z jedną wkładką

dostępne wersje:
wersja rozłożona z dwiema wkładkami EVITA GLASS WHITE: blat szklany biały
EVITA GLASS BLACK: blat szklany czarny
EVITA GLASS STEEL: blat szklany stalowy
stół EVITA GLASS z 2 wkładkami
EVITA GLASS CHAMPAGNE: blat szklany szampański
gł. x szer.: 80x120/160/200,
kolorystyka: b
 iały gładki, czarny gładki, jasny szary,
85x140/180/220 cm
stalowy, szampański
wys.: 78 cm

krzesło SELLENE
90

41

48

43

stół

świetnie pasuje:

EVITA
GLASS STEEL,
biały gładki

wersja rozłożona z jedną wkładką

stół EVITA GLASS: na blacie przyklejone szkło,
podstawa ze stali nierdzewnej szczotkowanej

krzesło EVITA
92

44

48

43

stół EVITA GLASS STEEL
gł. x szer.: 80x120/170, 85x140/190, 90x180/230 cm
wys.: 78 cm

stół EVITA GLASS STEEL z 2 wkładkami
gł. x szer.: 80x120/160/200,
85x140/180/220 cm
wys.: 78 cm

dostępne wersje:
EVITA GLASS WHITE: blat szklany biały
EVITA GLASS BLACK: blat szklany czarny
EVITA GLASS STEEL: blat szklany stalowy
EVITA GLASS CHAMPAGNE: blat szklany szampański
kolorystyka: b
 iały gładki, czarny gładki, jasny szary,
stalowy, szampański
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stół

EVITA GLASS STEEL,
stalowy

świetnie pasuje:

stół EVITA GLASS: na blacie przyklejone szkło,
podstawa ze stali nierdzewnej szczotkowanej

stół EVITA GLASS
gł. x szer.: 80x120/170, 85x140/190, 90x180/230 cm
wys.: 78 cm
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wersja rozłożona

dostępne wersje:
EVITA GLASS WHITE: blat szklany biały
EVITA GLASS BLACK: blat szklany czarny
EVITA GLASS STEEL: blat szklany stalowy
EVITA GLASS CHAMPAGNE: blat szklany szampański
kolorystyka: b
 iały gładki, czarny gładki, stalowy,
szampański, jasny szary

fotel BAVIO BIS
83

45

47

52

stół

EVITA DĄB
+ SZKŁO CHAMPAGNE

świetnie pasuje:

wersja rozłożona

krzesło EVITA DĄB
92

44

48
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stół EVITA DĄB + SZKŁO
gł. x szer.: 80x 20/170, 85x140/190, 90x180/230 cm
wys.: 75 cm

stół EVITA DĄB dostępny także w wersji bez szkła
gł. x szer: 80x120/170, 85x140/190, 90x180/230
wys. 75 cm

stół EVITA DĄB + SZKŁO: blat i noga wykonane w okleinie
naturalnej dębowej, na blacie przyklejone szkło,
podstawa ze stali nierdzewnej szczotkowanej
dostępny w wersjach:
EVITA DĄB + SZKŁO WHITE: ze szkłem białym
EVITA DAB + SZKŁO BLACK: ze szkłem czarnym
EVITA DĄB + SZKŁO STEEL: ze szkłem stalowym
EVITA DAB + SZKŁO CHAMPAGNE: ze szkłem szampańskim
kolorystyka wg próbnika fornir dębowy
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STOLIKI EVITA
stolik EVITA GLASS
gł. x szer.: 60x100, 60x120 cm
wys.: 50 cm

stolik EVITA GLASS: na blacie przyklejone szkło, podstawa ze stali nierdzewnej szczotkowanej
dostępne wersje:
EVITA GLASS WHITE: szkło białe
EVITA GLASS BLACK: szkło czarne
EVITA GLASS STEEL: szkło stalowe
EVITA GLASS CHAMPAGNE: szkło szampańskie
kolorystyka: biały gładki, czarny gładki, stalowy, szampański, jasny szary

stolik EVITA DĄB + SZKŁO
gł. x szer.: 60x100, 60x120 cm
wys.: 50 cm

stolik EVITA DĄB
gł. x szer.: 60x100, 60x110, 60x120 cm
wys.: 50 cm

stolik EVITA DĄB + SZKŁO: blat i noga w okleinie naturalnej dębowej, na blacie szkło
dostępne wersje:
EVITA DĄB + GLASS WHITE: szkło białe
EVITA DĄB + GLASS BLACK: szkło czarne
EVITA DĄB + GLASS STEEL: szkło stalowe
EVITA DĄB + GLASS CHAMPAGNE: szkło szampańskie
kolorystyka wg próbnika fornir dębowy
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ŁAWOSTOŁY EVITA
ławostół EVITA GLASS
gł. x szer.: 70x120/166 cm
wys.: 56/75 cm
ławostół EVITA GLASS: na blacie szkło,
podstawa ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
podnośnik pneumatyczny
dostępne wersje EVITA GLASS :
WHITE: białe szkło
BLACK: czarne szkło
STEEL: stalowe szkło
CHAMPAGNE: szampańskie szkło
kolorystyka: biały gładki, czarny gładki, stalowy,
szampański, jasny szary

wersja rozłożona i podniesiona

ławostół EVITA DĄB
gł. x szer.: 70x120/166 cm
wys.: 56/76 cm
blat i noga wykonane w okleinie naturalnej dębowej.
kolorystyka wg. próbnika dębowego (forniry)

ławostół EVITA DĄB + SZKŁO
gł. x szer.: 70x120/166 cm
wys.: 56/75 cm

wersja rozłożona i podniesiona

ławostół EVITA DĄB + SZKŁO:
blat i noga w okleinie naturalnej dębowej,
na blacie szkło, podstawa ze stali
nierdzewnej, podnośnik pneumatyczny
Dostępne wersje EVITA DĄB + SZKŁO:
WHITE: białe szkło
BLACK: czarne szkło
STEEL: stalowe szkło
CHAMPAGNE: szampańskie szkło
kolorystyka wg próbnika fornir dębowy
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stół

BRESSO

wersja rozłożona

świetnie pasuje:

stół BRESSO: blat szklany, nogi bukowe
dostępne wersje:
BRESSO WHITE: blat szklany biały
BRESSO BLACK: blat szklany czarny
BRESSO WOOD: blat w okleinie dębowej
kolorystyka nóg: biały gładki, czarny gładki,
pozostałe kolory wg próbnika bukowego
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stół BRESSO WHITE, BLACK
gł. x szer.: 80x140, 80x140/190 cm
wys.: 75 cm
stół BRESSO WOOD
gł. x szer.: 90x150/200 cm
wys.: 75 cm

krzesło MOTTI
88

42

51

42

KONSOLA BRESSO
konsola BRESSO WHITE, BLACK,WOOD
gł. x szer.: 40x90, 40x110 cm
wys.: 75 cm

konsola BRESSO WHITE: blat szklany biały, nogi
bukowe białe
dostępne wersje:
BRESSO WHITE: blat szklany biały,
BRESSO BLACK: blat szklany czarny,
BRESSO WOOD: blat w okleinie naturalnej dębowej
kolorystyka nóg: biały gładki, czarny gładki

STOLIK BRESSO
stolik BRESSO: blat szklany, nogi bukowe

stolik BRESSO BLACK: blat
szklany czarny, nogi bukowe
czarne gładkie

stolik BRESSO
BLACK, WHITE
gł. x szer.: 6
 0x60, 60x80, 60x100,
60x110, 60x120 cm
wys.: 47 cm

stolik BRESSO WHITE: blat szklany biały, nogi
bukowe białe gładkie

stolik BRESSO WOOD
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x90, 60x100,
60x110, 60x120 cm
wys.: 48 cm

www.meblenova.pl

dostępne wersje:
BRESSO WHITE: blat szklany biały
BRESSO BLACK: blat szklany czarny
BRESSO WOOD: blat w okleinie dębowej
Kolorystyka nóg: biały gładki, czarny gładki,
pozostałe kolory wg próbnika bukowgo
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stół

RETRO

świetnie pasuje:

RETRO WHITE, BLACK
gł. x szer.: 80x140, 80x140/190 cm
stół RETRO WOOD
gł. x szer.: 90x150/200 cm
wys.: 75 cm
RETRO WHITE, BLACK: blat szklany, nogi bukowe
RETRO WOOD: blat w okleinie dębowej, nogi bukowe

stół rozłożony

krzesło TIMI
97

26

43
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stolik

®

RETRO

stolik RETRO
WHITE, BLACK, WOOD
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x100,
60x110, 60x120 cm
wys.: 47 cm

stolik RETRO BLACK

konsola

RETRO

konsola RETRO WHITE, BLACK, WOOD
gł. x szer.: 40x90, 40x110 cm
wys.: 75 cm

konsola RETRO:
dostępne wersje:
RETRO WHITE: blat szklany biały,
RETRO BLACK: blat szklany czarny,
RETRO WOOD: blat w okleinie naturalnej dębowej
kolorystyka nóg: biały gładki, czarny gładki
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stół

®

LAUREL

stół LAUREL WOOD
gł. x szer.: 90x150/200 cm
LAUREL WHITE, BLACK
gł. x szer.: 80x140, 80x140/190 cm
wys.: 75 cm
LAUREL WOOD: blat fornir dębowy, nogi bukowe
LAUREL WHITE: blat szklany, nogi bukowe

stolik

LAUREL

stolik LAUREL WHITE, BLACK
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x100,
60x110, 60x120 cm
wys.: 50 cm

stolik LAUREL WOOD: blat w okleinie dębowej, nogi bukowe
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x90, 60x100, 60x110, 60x120 cm
wys.: 51 cm

dostępne wersje:
LAUREL WHITE: blat szklany biały
LAUREL BLACK: blat szklany czarny
LAUREL WOOD: blat w okleinie naturalnej dębowej
wg próbnika dębowego
kolorystyka nóg: biały gładki, czarny gładki,
wg próbnika bukowego
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stół

®

FINEZJA

FINEZJA WOOD: blat fornir dębowy,
nogi bukowe
gł. x szer.: 90x150/200 cm
wys.: 75 cm

FINEZJA WHITE, BLACK: blat szklany,
nogi bukowe
gł. x szer.: 80x140, 80x140/190 cm
wys.: 75 cm

świetnie pasuje:

krzesło GLAMUR

stolik

85

46

51
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konsola FINEZJA WOOD, BLACK, WHITE
gł. x szer.: 40x90, 40x110 cm
wys.: 75 cm

FINEZJA

stolik FINEZJA WHITE, BLACK
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x100,
60x110, 60x120 cm
wys.: 47 cm

stolik FINEZJA WOOD
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x90, 60x100, 60x110, 60x120 cm
wys.: 48 cm
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stół

MADERA

140+50
180+50

190
230

świetnie pasuje:

stół MADERA DĄB
+ SZKŁO: blat i noga
wykonane w okleinie
naturalnej dębowej,
na blacie szkło,
kolorystyka wg
próbnika dębowego
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stół MADERA DĄB + SZKŁO
gł. x szer.: 85x140/190,
90x180/230 cm
wys.: 78 cm
dostępne wersje MADERA DĄB + SZKŁO:
WHITE: blat szklany biały
BLACK: blat szklany czarny
STEEL: blat szklany stalowy
CHAMPAGNE: blat szklany szampański

stół MADERA WOOD
gł. x szer.: 85x140/190,
90x180/230 cm
wys.: 78 cm
stół MADERA WOOD: blat i noga
wykonane w okleinie naturalnej
dębowej

krzesło SELLENE
90

41

48

43

stół

PRESOTTO

stół PRESOTTO
gł. x szer.: 85x140/190, 90x180/230 cm
wys.: 75 cm
kolekcja PRESOTTO wykonana
w okleinie naturalnej dębowej
Kolorystyka wg próbnika dębowego

stolik

PRESOTTO
stolik PRESOTTO, PRESOTTO + PÓŁKA
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x90, 60x100,
60x110, 60x120 cm
wys.: 42, 47, 52, 57 cm

stolik

BERLINO

stolik BERLINO, BERLINO+PÓŁKA
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x90,
60x100, 60x110, 60x120 cm
wys.: 40, 45, 50, 55, 60 cm
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stolik

NOVELLA

stolik NOVELLA
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x90,
60x100, 60x110, 60x120 cm
wys.: 43, 48, 53, 58 cm
kolorystyka wg próbnika dębowego
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BELLAGIO

stolik BELLAGIO WOOD
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x90,
60x100, 60x110, 60x120 cm
wys.: 40, 45, 50, 55 cm

kolorystyka wg próbnika dębowego

stolik BELLAGIO CLEAR
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x100,
60x110, 60x120 cm
wys.: 37, 42, 47, 52 cm

stolik

SIMPLE

stolik SIMPLE BLACK, WHITE
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x100,
60x110, 60x120 cm
wys.: 47 cm

kolorystyka nóg stolika:

stolik BELLAGIO WHITE, BLACK
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x100,
60x110, 60x120 cm
wys.: 37, 42, 47, 52 cm

stolik SIMPLE WOOD, dąb
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x90,
60x100, 60x110,
60x120 cm
wys.: 49 cm

stolik SIMPLE CLEAR
gł. x szer.: 60x60, 60x80, 60x90,
60x100, 60x110, 60x120 cm
wys.: 47 cm

SIMPLE BLACK

SIMPLE CLEAR
SIMPLE WHITE

czarny

chrom

biały

SIMPLE WOOD DĄB

www.meblenova.pl

stolik
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stół

PRADO DĄB
stół PRADO DĄB wykonany w okleinie naturalnej
dębowej
kolorystyka wg próbnika fornir dębowy

świetnie pasuje:

stół PRADO DĄB
gł. x szer.: 80x140/190 cm
wys.: 75 cm

wersja rozłożona

krzesło VLADO
87

stół

48

49

48

PRADO
stół PRADO dostępny w kolorze biały gładki oraz
czarny gładki

stół PRADO
gł. x szer.: 80x140/190 cm
wys.: 75 cm

świetnie pasuje:

wersja rozłożona

krzesło VLADO
87
34

48

49

48

pufa i konsola

SELVA

pufa SELVA
gł. x szer.: 60x40 cm
wys.: 47 cm

dostępne kolory nóg:
biały gładki

czarny gładki

grafit
konsola SELVA
gł. x szer.: 40x110 cm
wys.: 80 cm

www.meblenova.pl

pufa i konsola SELVA - nogi ze stali pokrytej lakierem, szuflada wykonana z litego dębu olejowana, front lakierowany
kolorystyka szuflady wg próbnika olejowosków
front dostępny w kolorach: biały gładki, czarny gładki, stalowy gładki, jasno szary gładki, szampański gładki
Pufa Selva posiada siedzisko tapicerowane.

35
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stół

NE

stół SENSO: blat wykonany z litego dębu i pokryty naturalnym olejowoskiem,
nogi ze stali pokryte lakierem
dostępne kolory blatów wg. próbnika olejowosków

stół SENSO nierozkładany
gł. x szer.: 90x180, 100x200, 100x220, 100x240 cm
wys.: 76 cm

SENSO

świetnie pasuje:

krzesło KANU
88

36

50

47

46

stół

świetnie pasuje:

dostępne kolory nóg stołu:
natural

krzesło PERLA NMS

DIAMOND NMP

78

78

54

47

53

54

47

biały gładki

czarny gładki

grafit

www.meblenova.pl

świetnie pasuje:

SENSO

56
37

ość
now

38

stół SENSO: blat wykonany z litego dębu i pokryty naturalnym olejowoskiem,
nogi ze stali pokryte lakierem
dostępne kolory blatów wg. próbnika olejowosków

®

SENSO

stół SENSO z dostawkami
90x180/220/260
100x200/240/280
100x220/260/300
wys.: 76 cm

stolik

SENSO

świetnie pasuje:

stolik SENSO
gł. x szer.: 60x110, 80x120, 80x140 cm
wys.: 46 cm

krzesło PERLA NMS
78

dostępne kolory nóg stołu i stolika:
natural

biały gładki

czarny gładki

grafit

54

47

53

www.meblenova.pl

stół
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40

stół

®

BELLINI

świetnie pasuje:

stół BELLINI
gł. x szer.: 80x140, 90x180, 100x100, 100x200, 100x220,
100x240 cm
wys.: 78 cm

krzesło VANITY
98

52

47

55

ławka BELLINI
gł. x szer.: 35x140, 35x180, 35x200, 35x220, 35x240 cm
wys.: 45 cm

stolik

BELLINI

blat wykonany z litego dębu
i pokryty naturalnym olejowoskiem,
nogi ze stali, pokryte lakierem
kolorystyka blatów wg próbnika olejowosków

dostępne kolory nóg:
natural

biały gładki

stolik BELLINI
gł. x szer.: 60x110, 80x120, 80x140 cm
wys.: 40 cm

czarny gładki

grafit

41

42

stół

®

MAURO

ławka MAURO
gł. x szer.: 35x140, 35x180, 35x200, 35x220, 35x240 cm
wys.: 45 cm
stół MAURO
gł. x szer.: 80x140, 90x180, 100x100, 100x200, 100x220, 100x240 cm
wys.: 78 cm

stolik

MAURO
blat wykonany z litego dębu i pokryty naturalnym
olejowoskiem, nogi ze stali pokryte lakierem
dostępne kolory wg próbnika olejowosków
stolik MAURO
gł. x szer.: 60 x 110, 80x120, 80x140 cm
wys.: 40 cm

dostępne kolory nóg:
natural

biały gładki

czarny gładki

grafit

43

44

®

OPTIMA

świetnie pasuje:

krzesło HAGELO
92

56

50

57

stół OPTIMA
gł. x szer.: 90x180, 100x200, 100x220, 100x240 cm
wys.: 75 cm

stolik

OPTIMA
stolik OPTIMA
gł. x szer.: 60x110, 80x120, 80x140 cm
wys.: 40 cm

blat wykonany z litego dębu i pokryty naturalnym olejowoskiem,
nogi wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
dostępne kolory wg próbnika olejowosków

www.meblenova.pl

stół

45

46

stół

®

MAXIMO

blat wykonany z litego dębu i pokryty naturalnym olejowoskiem, nogi ze stali pokryte
lakierem
kolorystyka blatów wg próbnika olejowosków
ławka MAXIMO
gł. x szer.: 35x140, 35x180, 35x200, 35x220, 35x240 cm
wys.: 45 cm

stół MAXIMO
gł. x szer.: 80x140, 90x180, 100x100, 100x200, 100x220, 100x240 cm
wys.: 78 cm

stolik

MAXIMO

dostępne kolory nóg:
natural

biały gładki

czarny gładki

grafit

www.meblenova.pl

stolik MAXIMO
gł. x szer.: 60x110, 80x120, 80x140 cm
wys.: 40 cm

47

stoliki

GRACE

dostępne kolory nóg:
blat wykonany z litego
dębu i pokryty naturalnym
olejowoskiem, nogi ze stali
pokrytej lakierem, kolorystyka blatów wg próbnika
olejowosków

biały gładki

grafit

czarny gładki
stolik GRACE
gł. x szer. x wys.: 60x60x40 cm,
70x70x45 cm

48

stolik GRACE
gł. x szer. x wys.: 60x100x40 cm, 60x110x40 cm

stolik GRACE
gł. x szer. x wys.: 35x35x60 cm
35x35x80 cm

dostawka GRACE
gł. x szer. x wys.: 35x35x52 cm

GRACE STONE

stoliki

dostępne kolory nóg:

GRACE STONE: nogi ze stali pokrytej lakierem blat wykonany ze spieku kwarcowego kolorystyka wg. próbnika spieków.

biały gładki

grafit

czarny gładki
stolik GRACE STONE
gł. x szer. x wys.: 60x100x40 cm, 60x110x40 cm

stolik GRACE STONE
gł. x szer. x wys.: 70x70x45 cm

stolik GRACE STONE
gł. x szer. x wys.: 35x35x60 cm

stolik GRACE STONE
gł. x szer. x wys.: 35x35x80 cm

dostawka GRACE STONE
gł. x szer. x wys.: 35x35x52 cm

49

now
ość

stolik

QUARTZ
stolik QUARTZ
gł. x szer.: 80x80 cm
wys.: 46 cm

50

stolik QUARTZ
gł. x szer.: 60x100 cm
wys.: 46 cm

blat spiek kwarcowy
nogi lity dąb
kolorystyka nóg wg próbnika
olejowosków
kolorystyka blatu wg próbnika
spieków kwarcowych

Kolekcja
KRZESEŁ
2 0 1 9
94

43

48

45

MESSINA

stal nierdzewna szczotkowana

79

44

ESSAI
buk

48

42

79

44

ESSAI T
buk

48

42

92

44

48

43

EVITA

stal nierdzewna szczotkowana

79

38

VILVANO
dąb

48

46

92

44

48

43

EVITA

stal nierdzewna szczotkowana
dąb

92

45

48

45

CLEO

dąb, buk

51

KRZESŁA

nowo

nowo

ść

98

52

47

55

VANITY

100

55

47

46

ELLITE

buk

102

50

48

47

FLORI

buk

ść

101

55

50

buk

45

buk

52

47

52

83

45

47

fotel BAVIO BIS
buk

52

82

MAVI
dąb

60

49

60

48

45

47

46

buk

buk

nowo

ść

83

50

ROCCO

nowo

BAVIO

98

53

CHICCO

ść

83

57

NOBLE
buk

47

53

88

KANU
buk

50

nowo

90

42

51

42

88

FOGLIO

42

51

42

78

MOTTI

buk

54

47

53

STILO

metalowe NMS

50

41

54

47

STILO
dąb

50

41

87

46

FERRO
dąb

50

41

78

54

PERLA

metalowe NMS

47

53

nowo

56

nowo

ść

78

47

dąb NDS

metalowe NMP

ść

46

54

DIAMOND

nowo

87

78

56

DIAMOND

ść

46

78

metalalowe NMS

nowo

87

ść

ść

DIAMOND

buk

nowo

nowo

ść

54

PERLA

metalowe NMP

47

53

ść

78

54

47

53

PERLA
dąb NDS

53

®

97

43

47

45

TIMI

48

VLADO
buk

54

45

44

43

49

48

85

41

48

43

46

51

46

108

DUNE
buk

48

49

90

41

48

43

49

46

SELLENE

buk, kolory gładkie

GLAMUR
buk

90

SELLENE

buk

buk

87

85

CARINO N

dąb

47

98

SLIM
buk

50

FOTELE

nowo

®

ść

101

56

47

61

fotel EXELLENTE
buk

92

56

50

57

103

fotel HAGELO
buk

54

49

fotel RETRO ŁUK
buk

61

98

54

49

84

61

fotel RETRO

54

51

60

fotel MILANO

buk

84

54

51

60

fotel MODUS

buk

buk

PUFY

OPCJE DODATKOWE:

pik caro

50 x 50, wys. 48

90 x 40, wys. 48

pufa RETRO LONG

ŁAWKI

buk

pufa RETRO
buk

pik kwadrat

pik + guzik

pik + kryształ

60 x 40, wys. 47

pufa SELVA
dąb, stal

lamówka

pinezki

pinezki lux*

kołatka
dostępne kolory nóg:
biały gładki
natural

czarny gładki
ławka BELLINI
gł. x szer.: 35x140, 35x180, 35x200, 35x220, 35x240 cm
wys.: 45 cm

ławka MAURO
gł. x szer.: 35x140, 35x180, 35x200, 35x220, 35x240 cm
wys.: 45 cm

grafit

ławka MAXIMO
gł. x szer.: 35x140, 35x180, 35x200, 35x220, 35x240 cm
wys.: 45 cm

55

®

PPH MEBLE NOVA
Stogniewice 22A
63-630 Rychtal
tel.:
+48 62 78 16 690
fax:
+48 62 59 04 357
kom.:
+48 605 644 000
e-mail: biuro@meblenova.pl

www.meblenova.pl
Oferta niniejsza nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Kolory forniru i drewna ze względu na stosowanie lakierów, bejc
i olejowosków mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwa jest również stopniowa zmiana koloru drewna i forniru będąca naturalną cechą drewna wystawionego na działanie promieni słonecznych. Cechami okleiny naturalnej oraz drewna są: niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura,
przebarwienia i sęczki. Przedstawione własności morfologiczne okleiny naturalnej i drewna, charakterystyczne dla materiału naturalnego, odróżniają drewno i fornir od tworzyw sztucznych i nie stanowią wad wyrobów. Stół Presotto jest stołem typu bezskrzyniowego i dopuszczalne jest
wygięcie się blatu w części środkowej do 10 mm. W podanych wymiarach obowiązuje tolerancja różnic do 2 cm. Firma Meble Nova informuje, iż wzory produktów przedstawionych w niniejszej ofercie podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności
Przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410)

