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W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się 
w domu, a to jak mieszkamy ma ogromny wpływ na 
nasze życie. Dlatego naszym celem jest nieustanny 
rozwój i dostarczanie kompleksowych rozwiązań 
wnętrzarskich – stylistycznie dopasowanych do siebie 
kolekcji mebli, drzwi, podłóg i systemów ściennych. 
Wierzymy, że piękne i funkcjonalne wnętrze to początek 
szczęśliwego domu, w którym każdy może być sobą. 
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DRZWI:  Modus   I   PODŁOGA: Skandinavien (deska lita olejowana) - dąb Kategatt
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Łączy w sobie wiele firm i organizacji, uzupełniających 
się tak, aby móc zaoferować swoim klientom 
kompleksową ofertę wyposażenia wnętrz. 
Meble VOX, Drzwi i podłogi VOX oraz Profile VOX. 
Każdy, zarówno użytkownik, student,  jak i projektant 
jest istotnym partnerem, wpływającym na rozwój 
oraz innowacyjność VOX. Tworzymy wnętrza wraz 
z użytkownikami, gdyż to właśnie ludzie i ich 
indywidualne potrzeby znajdują się zawsze 
w centrum naszej nieustającej uwagi.

GRUPA 
KAPITAŁOWA VOX
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Sprawdź naszą autorską platformę do tworzenia 
aranżacji wnętrz VOXBOX. To prosta i intuicyjna 
aplikacja on-line do aranżacji wnętrz. Wypróbuj 
różne konfiguracje mebli i zobacz jak można je 
ustawić w Twoich pomieszczeniach. Udostępnij 
projekt i podziel się nim z rodziną i przyjaciółmi.

Jak projektować w VOXBOX?
Zacznij od określenia wymiarów pomieszczenia 
i rozmieszczenia drzwi oraz okien. Następnie dobierz
kolor ścian. Teraz zdecyduj się na jedną z kolekcji 
VOX i konkretne meble. Ustawiaj je według 
najróżniejszych pomysłów. Bez obaw - VOXBOX 
wskaże Ci jeśli dane ustawienie będzie niemożliwe. 
Zapisz projekt na swoim koncie, żeby móc do 
niego później wrócić i dokonywać zmian. Możesz 
wygenerować zdjęcie w dobrej jakości do druku. 
Projektem dziel  się z innymi użytkownikami VOXBOX 
lub na profilach społecznościowych.

Ty TEż mOżESz być 
PROjEKTAnTEm!
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Dzięki aplikacji 4 You by VOX możesz sprawdzić 
wszystkie funkcje tej kolekcji z wykorzystaniem 
tabletu lub smartfona. Rozszerzona rzeczywistość 
(Augmented Reality) rozwija informacje z drukowanego 
katalogu VOX i odkrywa przed Tobą najważniejsze 
bryły z kolekcji w postaci krótkich animacji 3D.

Jak z tego korzystać?
1. Ściągnij aplikację ze sklepu Google Play 
   czy AppStore.
2. Znajdź w katalogu VOX ikonkę    
    informującą o dostępnej animacji 3D.
3. Włącz aplikację (Augmented Reality).
4. Skieruj swój tablet lub smartfon w stronę grafiki.
5. Przetestuj możliwości naszych mebli.

Dzięki aplikacji 4 You by VOX zyskujesz dodatkowe
informacje o funkcjonalnościach mebli VOX. 
Wystarczy nasz katalog i tablet lub smartfon – 
wybór jeszcze nigdy nie był tak prosty!

nOWOCzESnE 
TEChnOlOGIE dlA 
nOWOCzESnyCh mEblI

ROZSZERZONA 
RZECZYWISTOŚĆ 
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KOlEKCjA bAlAnCE
Jakie wnętrze pragniesz stworzyć? Marzysz o harmonii 
i spokoju, czy łączysz twórczy chaos z codziennością, 
nie bojąc się odrobiny szaleństwa? Potrzebujesz 
miejsca do intensywnej pracy, komfortowej strefy 
wypoczynku, a może aranżujesz przestrzeń jadalni? 
Niezależnie od odpowiedzi - kolekcja Balance spełni 
Twoje oczekiwania. 

Balance to innowacyjny system, który daje Tobie 
wolność tworzenia unikalnych projektów meblowych, 
od jadalni zaczynając poprzez salon, aż po biuro.

DRZWI:  Modus 
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SWObOdA TWORzEnIA

Wygląd i użyteczność systemu Balance zależą wyłącznie od Twojej 
wyobraźni. Wybierz kolory, zdefiniuj funkcje i dowolnie łącz elementy, 
bez użycia śrub czy wkrętów. 

PODŁOGA:  Skandinavien (deska lita olejowana) - dąb Kategatt
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System Balance pozwala budować regały, 
komody, a także szafki RTV i meblościanki. 

Skrzynki posiadają klasyczne drzwi otwierane 
za pomocą systemu push i mogą być 
ustawiane w dowolny sposób. 

Lampa komodowa 
Milo

169 zł
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Średnie skrzynki otwierają się na prawo lub lewo. Duże z kolei, w górę lub w dół.

Pojemnik 
Tassel

29 zł
Forma przestrzenna
Geo

24 zł
Świecznik 
Ring

39 zł

DRZWI: Inovo 5
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System Balance to także stoły.
Kwadratowy, prostokątny i okrągły. 
Sam zdecyduj, który stół najlepiej dopełni 
aranżację Twojej przestrzeni. 

Stół okrągły

799 zł
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TO PROSTE!

Budowanie wyjątkowych mebli może być wyjątkowo proste. 
System Balance to zaledwie kilka kluczowych modułów, dających 
nieograniczone możliwości kreowania indywidualnych rozwiązań.  
Przekonaj się, że nawet śrubokręt nie będzie Ci potrzebny. 
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VOXbOX
Poczuj się jak prawdziwy projektant wnętrz.
Sprawdź, jakie możliwości daje kolekcja
Balance. Użyj konfiguratora VOXBOX 
dostępnego na vox.pl i zaaranżuj swoją 
przestrzeń.

1.  Wybierz skrzynki  
    i podstawę  mebla  
    (długą lub krótką)

2.  Naklej kawałki maty 
     antypoślizgowej  
     na skrzynki

3.  Ułóż swój mebel stawiając      
     naprzemiennie skrzynki  
     i półki

4.  Przymocuj mebel 
     do ściany
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Gazetnik 
Fence

59 zł

Lampa 
komodowa 
Corall

119 zł

Forma 
przestrzenna 
Geo 

34 zł
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200 zł UnIWERSAlnE 
KOlORySkrzynka z drzwiczkami 

Paleta barw kolekcji Balance, łącząca cokoły 
w drewnianym dekorze i półki ze skrzynkami 
w kolorach czerni, bieli i szarości sprawia, 
że system wpisze się w każde wnętrze. 
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KOlEKCjA bAlAnCE Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań szukaj na

vox.pl/Balance

Stół okrągły
s120/76 cm
cena: 799,00 zł*

Stół mały
s92/g92/w76 cm
cena: 649,00  zł*

Stół średni
s138/g92/w76 cm
cena: 699,00 zł*

Stół duży
s175/g92/w76 cm
cena: 749,00 zł*

Regał szeroki jasny
s138/g32/w170 cm
cena: 1896,00 zł*

Regał szeroki ciemny
s138/g32/w170 cm
cena: 1896,00 zł*

Biurko
s138/g64/w78 cm
cena: 1140,00 zł*

Skrzynka z drzwiczkami duża
s64/g32/w32 cm
cena: 200,00 zł*

Skrzynka otwarta duża
s64/g32/w32 cm
cena: 130,00 zł*

Skrzynka z drzwiczkami średnia
s32/g32/w32 cm
cena: 120,00 zł*

Skrzynka otwarta średnia
s32/g32/w32 cm
cena: 90,00 zł*

Skrzynka otwarta mała
s32/g32/w17 cm
cena: 80,00 zł*

Zobacz animację wybranych brył na stronie vox.pl

biały / szary / grafit / czarny

dębowy

SKRZYNKI
Dostępne wybarwienia:

PÓŁKI, COKOŁY, BLATY
Dostępne wybarwienia:
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Komoda wąska jasna
s64/g32/w115 cm
cena: 763,00 zł*

Komoda wąska ciemna
s64/g32/w115 cm
cena: 763,00 zł*

Szafka RTV
s138/g32/w45 cm
cena: 460,00 zł*

*cena sugerowana

Organizer duży
s29/g28/w7 cm
cena: 89,00 zł*

Organizer mały
s29/g28/w4 cm
cena: 79,00 zł*

Przybornik
s61/g28/w10
cena: 219,00 zł*

Zestaw zabezpieczający regał
s5/g1/w3
cena: 18,00 zł*

Półka długa
s64/g32/w3 cm
cena: 90,00 zł*

Blat biurka
s138/g64/w3 cm
cena: 140,00 zł*

Półka krótka
s64/g32/w3 cm
cena: 55,00 zł*

Cokół dolny wąski
s64,5/g32,5/w9
cena: 120,00 zł*

Cokół dolny szeroki
s138/g32,5/w9 cm
cena: 160,00 zł*
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KOlEKCjA CUSTOm
Jesteśmy tu wszyscy! Odpoczywamy, wylegujemy się, 
pracyjemy, oglądamy film z przyjaciółmi.  Nasz salon 
to wspólna przestrzeń, która musi sprostać wielu 
wymaganiom. I kiedy sofa to za mało, z pomocą 
przychodzi Custom.

Modułowy komplet wypoczynkowy możesz dowolnie 
zestawić i dzielić. Potrzebujesz trzech osobnych 
foteli? A może dwóch mniejszych kanap? 
Wystarczy kilka chwil, aby odmienić Twój salon. 
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UKŁAdAj jAK ChCESz

Łącz i dziel poszczególne elementy, twórz nowe kompozycje wykorzystując różne 
kolory czy tekstury poduch. Kształtuj wnętrze, w którym najchętniej odpoczywasz, 
a poźniej zmienaj je do woli, tak aby Twój salon zawsze odpowiadał potrzebom 
domowników. 

PODŁOGA:  Skandinavien (deska lita olejowana) - dąb Kategatt
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Nie lubi stać w cieniu. Dwoi się i troi, wręcz wychodzi z siebie 
i staje na kółkach, żeby się wyróżnić. 
Jego sprytnie podzielony na cztery części blat ukrywa 
przydatne schowki. To idealne miejsce na drobiazgi, które 
chcesz mieć zawsze pod ręką, ale niekoniecznie na widoku. 
Jedną część blatu możesz podnieść, tworząc z niej wygodny 
wyższy „stolik nad stolikiem”. Praktyczne otwory 
na powierzchni sprawią, że Twój laptop odetchnie z ulgą.

Lampa wiszaca 
Ombra

179 zł

A CO nA TO STOlIK ?
Stolik Custom

790  zł
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dO POSIEdzEnIA 
I POlEżEnIA
Masz ochotę na małą drzemkę? Z trzech modułów Custom 
z łatwością złożysz wygodne łóżko. A jeśli chcesz zatrzeć ślady słodkiego 
leniuchowania, koc schowaj do szuflady i przestaw się na pracę.

PODŁOGA:  Skandinavien (deska lita olejowana) - dąb Kategatt
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Poduszki siedziskowe nie zsuną się dzięki 
paskom maty antypoślizgowej, a tylna ściana 
wypoczynku przytrzyma poduszkę oparciową. 
Różne kolory i tekstury poduch dają możliwość 
stworzenia włąsnej aranżacji, którą łatwo 
i szybko możesz zmienić. 
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Lampa wisząca 
Ombra

179 zł

Obracając szuflady możesz zmienić kolory ich frontów, tekstury poduch 
dowolnie miksować. Z Customem nie ma miejsca na nudę. Jest za to 
przestrzeń dla Twojej wyobraźni. 
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Świecznik Bero

49 zł
Poduszka Telo

59 zł
Pled Rhombo

249 zł
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KOlEKCjA CUSTOm

Wypoczynek
s90/g90/w65 cm
cena: 640,00 zł*

Stolik
s90/g90/w65 cm
cena: 790,00 zł*

Poduszka oparciowa taupe
s92/16-22/w32 cm
cena: 390,00 zł*

Poduszka siedziskowa niebiesko-szara 
s92/g88/w14 cm
cena: 560,00 zł*

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań szukaj na

vox.pl/Custom

biały / jasny szary / ciemny szary / dąb

beż / niebiesko-szary / taupe 

STOLIK, WYPOCZYNEK
Dostępne wybarwienia:

Kolory poduszek oparciowych 
i siedziskowych:
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System Custom
1 moduł 

System Custom
3 moduły

System Custom
4 moduły

System Custom
4 moduły + 1 stolik

System Custom
4 moduły + 1 stolik

System Custom
4 moduły + 2 stoliki

System Custom
3 moduły + 1 stolik

System Custom
3 moduły + 2 stoliki

System Custom
2 moduły

System Custom
2 moduły + 1 stolik

System Custom
1 moduł + 1 stolik

Stolik otwarty
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KOlEKCjA SPOT
Spot zachwyci Cię elegancką, lekką formą i pomoże 
lepiej zorganizować sypialnię, pokój dzienny oraz 
jadalnię.

Smukłe bryły w neutralnych kolorach kryją w sobie 
mnóstwo miejsca na przedmioty, które niekoniecznie 
chcesz mieć zawsze na wierzchu. Sprytne rozwiązania 
i ergonomiczne kształty są idealną bazą dla odrobiny 
szaleństwa w postaci ulubionych dodatków, takich jak 
poduszki, koce, książki czy porcelana.
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CzySTA PRzyjEmnOŚć 
I WyGOdA
Spot wnosi do jadalni znacznie więcej niż tylko wyjątkowy wygląd. 
Komfortowy stół oparty na solidnych drewnianych nogach możesz 
rozsuwać na wybraną długość. 
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Lampa 
podłogowa
Tetto

299 zł

Ile razy brakowało Ci miejsca na przyprawy, 
serwetki czy sztućce? Praktyczne schowki 
znajdujące się pośrodku blatu to idealne 
miejsce na jadalniane drobiazgi. 
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Misa do sałatki 
Keno

139 zł
Zestaw do przypraw 
Tassel

59 zł
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POlICz 
WSzySTKIE STOŁKI
Błyskotliwe rozwiązania to codzienność 
kolekcji Spot. Stołki ułożone jeden na 
drugim stworzą sprytna komodę, zwalniając 
jednocześnie miejsce na podłodze, a wysoka 
witryna ze szklanymi frontami idealnie 
uzupełni wyposażenie jadalni.
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dOPASUj SPOT

Kiedy masz ochotę wypocząć, nie ma lepszego miejsca niż sypialnia Spot. 
Pojemne szafy, komoda, schowki w zagłówku łóżka - Spot pomieści 
nie tylko Twoje sny.
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Kubek Ordo

22 zł

Przybornik 
Ordo

49 zł
Na półce Spot znajdziesz dużo miejsca 
na ulubione książki i różne drobiazgi. Z kolei 
zagłówek z nakładaną tapicerką pochylony 
jest pod wygodnym kątem. Docenisz ten 
komfort, gdy zaczniesz z niego korzystać.
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KOlEKCjA SPOT

Biurko
s128/g68/w81,5 cm
cena: 349,00 zł*

Biurko dwustronne
s148/g75/w150 cm
cena: 690,00 zł*

Toaletka z lustrem
s88/g60/w150 cm
cena: 699,00 zł*

Regał

s105/g100/w210 cm
cena: 1099,00 zł*

s88/g60/w150 cm
cena: 999,00 zł*

Szafa narożna

Komoda 4-piętrowa

Szafka RTV

s160/g50/w50 cm
cena: 469,00 zł*

Szafa 3-drzwiowa

Komoda 2-piętrowa

s88/g60/w150 cm
cena: 699,00 zł*

s128/g60/w210 cm
cena: 1199,00 zł*

Komoda 3-piętrowa
s88/g60/w150 cm
cena: 899,00 zł*

Szafa 
2-drzwiowa

Szafa 2-drzwiowa 
z wieszakiem 
zewnętrznym 

s44/g54/w150 cm
cena: 149,00 zł*

Wieszak zewnętrzny 
do szaf   

s88/g57/w210 cm
cena: 599,00 zł*

s132/g60/w210 cm
cena: 1048,00 zł*

s88/g60/w210 cm
cena: 899,00 zł*

Zaprojektuj swój pokój z mebli Spot 
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/Spot
KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia

akacja

biały / grafit
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Organizer do szuflad Kontenerek
s75/g20/w10 cm
cena: 99,00 zł*

s40/g33/w60 cm
cena: 269,00 zł*

s67/g51/w57 cm
cena: 499,00 zł*

Organizer Ordo
Przybornik 
Ordo poziomy

Przybornik 
Ordo pionowy

s30/g1,5/w40 cm
cena: 49,00 zł*

s30/g10/w20 cm
cena: 59,00 zł*

Szuflady biurka
dwustronnego kpl 2szt
s67/g30/w10 cm
cena: 154,00 zł*

s30/g20/w10 cm
cena: 59,00 zł*

Kubek Ordo
s13,5/w14 cm
cena: 22,00 zł*

Stolik z podnoszonym blatem

DRZWI: Specto 10
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Ława kawowa

s87/g80/w43 cm
cena: 549,00 zł*

Skrzynka stołu i ławy kawowej

s23/g15/w10 cm
cena: 79,00 zł*

Komoda 2-drzwiowa

s49,4/g40/w150 cm
cena: 449,00 zł*

s154/g47/w48 cm
cena: 599,00 zł*

Szafa narożna

Ławka z 3 szufladami

Witryna

s87,6/g56,5/w210 cm
cena: 1199,00 zł*

Stół rozkładany

s146-198/g104/w76 cm
cena: 1299,00 zł*

Bufet

Stolik nocny /Stołek z szufladą

s57,5/g47/w48 cm
cena: 299,00 zł*

s87,5/g28,6/w150 cm
cena: 629,00 zł*

Szafka na buty

s159,9/g40/w122 cm
cena: 799,00 zł*

Kredens

s87,4/g40/w90 cm
cena: 399,00 zł*

s159,9/g40/w80 cm
cena: 599,00 zł*

s44,6/g35,9/w22,2 cm
cena: 69,00 zł*

Półka na wino

KOlEKCjA SPOT Zaprojektuj swój pokój z mebli Spot 
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/Spot
KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

biały

akacja

FRONT
Dostępne wybarwienia:
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Pokrowiec na szczyt łóżka 
2-osobowego 
s189/g2/w60 cm
cena: 299,00 zł*

Szuflada łóżka 2-osobowego

s127/g67/w23 cm
cena: 199,00 zł*

Łóżko 2-os. ze szczytem płaskim
Łóżko 2-os. ze szczytem 
z pojemnikiem

s145/g213/w106,5 cm
cena: od 889,00 zł*

s145/g240/w150 cm
cena: od 1 429,00 zł*

Poduszka na ławkę Spot

s147/g46/w4 cm
cena: 239,00 zł*

Szuflady ławki

s46/g21/w16 cm
cena: 199,00 zł*

Poduszka na stolik

s51/g46/w4 cm
cena: 119,00 zł*
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KOlEKCjA 4 yOU
Wygodne w ciągu dnia i podczas nocy, przytulne gdy 
jesteś sam i gościnne, gdy znajomi wpadną z wizytą. 
Meble 4 You pozwolą Ci zaaranżować wszystkie 
najważnejsze domowe pomieszczenia. Sypialnię, 
pokój dzienny, jadalnię oraz pokój dla Twojego 
dziecka. 
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Stwórz nową przestrzeń i połącz sypialnię z salonem. 

KTO POWIEdzIAŁ ,
żE ŁÓżKO SŁUży
TylKO dO SPAnIA?
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Lampa 
podłogowa
Muse

399 zł

Sprawdź jak wiele funkcji może mieć łóżko. 
Rozwiń ekran i zrób sobie kino. 
Na bocznej drabince możesz zawiesić np. mały 
kwietnik,  a pojemny regał  za łóżkiem pomieści 
nie tylko książki.

ROZSZERZONA 
RZECZYWISTOŚĆ 

Nakieruj urządzenie 
na tę stronę.

Wejdź w nowy wymiar! 
Sprawdź możliwości naszego łóżka!

Skorzystaj z nowej aplikacji 4 You 
by VOX używając smartfona lub 
tabletu, odkryj wszystkie funkcje 
łóżka z kolekcji 4 You.

Więcej informacji  na 
8 stronie katalogu.
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DRZWI: Prezzo 03
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Szafa, która zastąpi Tobie garderobę. Wygodne składane drzwi 
ułatwiają dostęp do ubrań. Podobnie jak wysuwane drążki
na koszule i półki z podwieszanymi drążkami. 

TO nIE SzAfA, 
TO PRAWdzIWA GARdERObA

ROZSZERZONA 
RZECZYWISTOŚĆ 

Nakieruj urządzenie 
na tę stronę.

Wejdź w nowy wymiar! 
Sprawdź możliwości naszej szafy!

Skorzystaj z nowej aplikacji 4 You 
by VOX używając smartfona lub 
tabletu, odkryj wszystkie funkcje 
szafy z kolekcji 4 You.

Więcej informacji  na 
8 stronie katalogu.
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Meble i Twoje zwyczaje korzystania z nich, mogą 
być zupełnie inne niż podpowiada Ci doświadczenie. 
4 You ma dla Ciebie dziesiątki inspirujących 
rozwiązań. 

dAj SIĘ zASKOCzyć!

PODŁOGA:  winylowa Lico - dąb perłowy HDF
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Witrynę można złożyć na dwa sposoby. 
Zdecyduj czy przeszklona przestrzeń 
będzie na dole czy na górze mebla.

Przybornik

119  zł
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Dzbanek Tassel

49 zł
Zestaw do przypraw 
Tassel

39 zł
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Ten stół wspiera Twoje pasje! Specjalnie zaprojektowana wnęka 
na środku stołu i szuflady umieszczone pomiędzy podwójnym 
blatem ułatwiają przechowywanie i porządkowanie drobiazgów. 
Świeże zioła w doniczkach i możliwość podgrzewania posiłków 
zachęcają do świętowania i gotowania wspólnie 
z rodziną i przyjaciółmi.

nIE zEChCESz 
WSTAć Od STOŁU

ROZSZERZONA 
RZECZYWISTOŚĆ 

Nakieruj urządzenie 
na tę stronę.

Wejdź w nowy wymiar! 
Sprawdź możliwości naszego stołu!

Skorzystaj z nowej aplikacji 4 You 
by VOX używając smartfona lub 
tabletu, odkryj wszystkie funkcje 
stołu z kolekcji 4 You.

Więcej informacji  na 
8 stronie katalogu.
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PRzESTRzEŃ SPRyTnA 
TAK jAK Ty!
Liczne funkcjonalności 4 You sprawiają, że kolekcja świetnie 
sprawdza się w różnych przestrzeniach. Wielofunkcyjne łóżko 
może być miejscem odpoczynku albo komfortową strefą pracy.
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Domowa biblioteka na wyciągnięcie ręki. 
Wystarczy połączyć regał z zagłówkiem 
i gotowe. 

Lampa wisząca
Bulb

Zegar ścienny 
Sato

119 zł

39 zł
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Lampa 
komodowa 
Rullo 

139 zł

zORGAnIzUj SIĘ!

Toaletkę możesz oprzeć o niską komodę lub regał dwustronny. Wysokość
blatu jest odpowiednia również dla miejsca do pracy, a funkcjonalna półka
z boku sprawia, że masz klasyczne biurko.
Na solidnym blacie ustawisz lustro czy mobilny przybornik - dwa dodatki 
zaprojektowane specjalnie z myślą o tym meblu. 
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Wielofunkcyjne skrzynki można wykorzystywać 
do przechowywana akcesoriów, dokumentów lub 
biżuterii. Z tych samych skrzynek można utworzyć 
pojedynczy mebel, układając je jedna na drugiej 
i łącząc je za pomocą specjalnych klipsów. Wedle 
potrzeby.
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KOlEKCjA 4 yOU

Szafa 2-drzwiowa 
s92/g42/w206 cm
cena: 1 059,00 zł*

Regał boczny 
wysoki
s42/g22/w206 cm
cena: 529,00 zł*

Witryna wąska 
s40/g42/w206 cm
cena: 999,00 zł*

Bufet 
s99,5/g42/w118,5 cm
cena: 1 059,00 zł*

Kredens 
s145/g42/w118,5 cm
cena: 1 249,00 zł*

Regał boczny niski 
s42/g22/w118,5 cm
cena: 369,00 zł*

Regał dwustronny 
s168/g40,5/w206 cm
cena: 1 059,00 zł*

Regał szeroki 
s92/g40,5/w206 cm
cena: 739,00 zł*

Komoda szeroka 
s187/g42/w69 cm
cena: 999,00 zł*

Komoda niska 
s120/g42/w70 cm
cena: 899,00 zł*

Komoda z szufladami 
s75/g42/w126,5 cm
cena: 999,00 zł*

Szafka RTV 
s187/g42/w35 cm
cena: 699,00 zł*

Nadstawka RTV 
s131,5/g40,5/w54 cm
cena: 369,00 zł*

Ława do stołu 
s170/g36/w46 cm
cena: 529,00 zł*

Biurko 140 
s142/g63,5/w78,5 cm
cena: 999,00 zł*

Szuflada stołu 
s51/g36/w8 cm
cena: 99,00 zł*

Stół 100x100** 
s100/g100/w76 cm
cena: 949,00 zł*

Stół 200x100** 
s200/g100/w76 cm
cena: 1 599,00 zł*

Szafa narożna
s105/g103,5/w206 cm
cena: 1 249,00 zł*

Szafa 1-drzwiowa 
s57,5/g42/w206 cm
cena: 549,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa II 
s100/g57/w206 cm
cena: 829,00 zł*

Stół 140x100 
rozkładany** 
s139/179/219/g100/w76 cm
cena: 1 399,00 zł*

Regał boczny  
szafy 
4-drzwiowej 
s57/g22/w206 cm
cena: 529,00 zł*
s57/g22/w240 cm 
cena: 629,00 zł*
s57/g22/w260 cm**

cena: 689,00 zł*
** do wyczerpania zapasów

** cena bez szuflad

Szafa 4-drzwiowa 
s180/g57/w206 cm
cena: 2 499,00 zł**
s180/g57/w241 cm
cena: 2 649,00 zł*
s180/g57/w261 cm**
cena: 2 749,00 zł*
** do wyczerpania zapasów

biały

szary / morski / dąb

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

KOLORY SKRZYNEK
Dostępne wybarwienia:

Zaprojektuj swój pokój z mebli 4 You
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/4you
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Poduszka na ławę 
s168/g36/w2 cm 
cena: 199,00 zł*

Łóżko niskie** 
(z podłogą)
s168/g208/w106 cm
cena: 1 728,00 zł*

Łóżko niskie**
(z podnoszonym 
stelażem)
s168/g208/w106 cm
cena: 2 089,00 zł*

Łóżko z baldachimem** 
(z podłogą)
s168/g208/w206 cm
cena: 2 128,00 zł*

Łóżko z baldachimem** 
(z podnoszonym stelażem)
s168/g208/w206 cm
cena: 2 489,00 zł*

Łóżko z baldachimem 
i regałem** 
(z podłogą)
s168/g238/w206 cm
cena: 2 978,00 zł*

Łóżko z baldachimem  
i regałem** 
(z podnoszonym stelażem)
s168/g238/w206 cm
cena: 3 339,00 zł*

Drabinka boczna 
s30/g2/w171 cm
cena: 239,00 zł*

Stolik nocny 
s40,5/g42/w55,5 cm
cena: 479,00 zł*

Drabinka górna 
s167/g25,5/w4,5 cm
cena: 289,00 zł*

Skrzynka łóżka 
s51/g15/w31,5 cm
cena: 99,00 zł*

Przybornik 
s32/g32/w12,5 cm
cena: 119,00 zł*

Krzesło Bent 
s45/g50/w85 cm
cena: 399,00 zł*

Krzesło Closer 
s45/g56/w82 cm
cena: 499,00 zł*

Ława 
s80/g80/w35 cm
cena: 369,00 zł*

Szuflada łóżka 200x90 
s198/g65/w29 cm
cena: 249,00 zł*

Łóżko 90x200
z baldachimem 
s208/g97,5/w207,5 cm
cena: 999,00 zł*

Toaletka 
s142/g42/w72,5 cm
cena: 369,00 zł*

Skrzynka duża 
s31,5/g41/w31,5 cm
cena: 99,00 zł*

Skrzynka mała 
s31,5/g41/w16 cm
cena: 80,00 zł*

Lustro stojące 
s49,5/g10/w159,5 cm
cena: 449,00 zł*

Lustro wiszące 
s69/g12/w50 cm
cena: 249,00 zł*

Organizer tekstylny Slide 
s30/g54 cm
cena: 89,00 zł*

Organizer tekstylny Pocket 
s30/g47,5 cm
cena: 59,00 zł*

Hamak
dla niemowlęcia 
cena: 439,00 zł*

Półka wzdłużna 
s80,5/g27/w44 cm
cena: 299,00 zł*

Półka poprzeczna 
s65/g25/w54 cm
cena: 299,00 zł*

Klamerka
do łączenia 
skrzynek 
cena 2 szt.: 
14,90 zł*

Łóżeczko 4 You by VOX 120 
s65/g124,5/w105,5 cm
cena: 899,00 zł*

Poducha tapicerowana
na szczyt łóżka 
s158/g8/w55 cm 
cena: 329,00 zł***cena bez materaca **cena bez materaca **cena bez materaca 

Łóżko 1-os.**
(z podłogą)
s128/g208/w106 cm
cena: 1 400,00 zł*

Łóżko 1-os.**
(z podnoszonym 
stelażem)
s128/g208/w106 cm
cena: 1 680,00 zł*

*cena bez podłogi
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KOlEKCjA mIO
Dobieraj, zmieniaj, zadziwiaj - to Twoje pomysły 
i nic ich nie ogranicza. Indywidualne bryły zaskakują 
solo i w zestawach. Chcesz coś schować czy może 
wyeksponować? Te meble pozwolą Ci odkryć wszystko, 
co w domu najważniejsze. Z nimi stworzysz jedyny 
w swoim rodzaju salon, jadalnię lub przedpokój.
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ŚCIANA:  Kerradeco - Stone Moon
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blISKIE SPOTKAnIA 
z PERfEKCjĄ
Solidne bukowe drewno, farbowane w ciepłym, brązowym odcieniu, prosto i elegancko łączy 
się z białą płytą skrzynki. Stonowane i naturalne barwy sprawią, że z Mio zawsze będzie się Tobie 
miło i komfortowo pracowało lub odpoczywało.

DRZWI: Modus   I   PANELE:  VOX, kolekcja Agat - dąb Szkarłatny Royal
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lampa stołowa 
Collo

139 zł

Możliwości personalizacji elementów Mio 
są nieskończone. Wybierz długość drabinek, 
dobierz do nich skrzynki, a następnie fronty. 
Konfigurator Mio, który czeka na vox.pl, 
pomoże Ci w stworzeniu wymarzonego mebla.

719 zł
Sekretarzyk
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ŚCIANA: Kerradeco - Concrete
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Z Mio Ty decydujesz co chcesz pokazać swoim gościom. 
Skrzynki w regałach i komodach mogą pozostać otwarte, 
ale możesz też dobrać do nich fronty. Szklane z efektem 
gradientu lub drukowanym wzorem, z metalowej ażurowej 
blachy albo z płyty malowanej na kolor jasno 
lub ciemnoszary. Który wybierasz? 
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KOlEKCjA mIO

Regał
s138-170/g48/w219 cm
cena: 2 155 zł*

Kanapa 3-osobowa Mio
s225/g77/w72 cm
cena: 2 390,00 zł*

Skrzynka RTV mała
s138/g40/w26 cm
cena: 240,00 zł*

Skrzynka duża
s138/g40/w38 cm
cena: 240,00 zł*

Skrzynka mała
s138/g40/w26 cm
cena: 220,00 zł*

Kanapa 2-osobowa Mio
s152/g77/w72 cm
cena: 1 790,00 zł*

Fotel Mio
s79/g77/w72 cm
cena: 1190 zł*

Regał z szafką RTV
s138-170/48/97 cm
cena: 2 519 zł*

Komoda
s138-170/g48/w97 cm
cena: 1 117 zł*

* cena za komplet bez oświetlenia * cena za komplet * cena za komplet

Stół
s164/g97,5/w77 cm
cena: 749 zł*

Stoik kawowy 
s90/g90/w46,5 cm
cena: 529 zł*

Stoik kawowy mały
s67/g67/w35,5 cm
cena: 469 zł*

Sekretarzyk
s138/g48/w97 cm
cena: 719 zł*

* cena za komplet

Skrzynka duża z prowadnicami
s138/g40/38 cm
cena: 260,00 zł*

Oświetlenie Mio (komplet)
cena: 99 zł*

Skrzynka mała z prowadnicami
s138/g40/w26 cm
cena 240,00 zł*

Skrzynka sekretarzyka
s138/g43/w26 cm
cena 340,00 zł*

biały / buk barwiony na ciemny brąz

jasny i ciemny szary / szkło / szkło z matowym wzrorem / szklany żółty / ażurowy

MEBLE
Dostępne wybarwienia:

FRONTY
Dostępne wybarwienia:

Zaprojektuj swój pokój z mebli Mio
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/mio
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Drabinka 
z organizerami
s48/w218 cm
cena: 1 033 zł*

Drabinka na organizery
s48/w219 cm
cana: 379,00 zł*

Drabinka wysoka 
2 sztuki 
z krzyżakiem 
stabilizującym
s48/g2/w218 cm
cana: 679,00 zł*

Drabinka średnia 2 sztuki 
z krzyżakiem stabilizującym
s48/g2/w96 cm
cana: 379,00 zł*

Drabinka sekretarzyka 
średnia 2 sztuki z krzyżakiem 
stabilizującym
s2/g48/w96cm
cana: 379,00 zł*

Krzyżak stabilizujący 
do drabin pojedyńczych
s92/g1/w1
cena: 45,00 zł*

Front ciemny szary
s67/g1/w34
cena: 139 zł*
s67/g1/w22
cena: 99,00 zł*

Front jasny szary
s67/g1/w34
cena: 139 zł*
s67/g1/w22
cena: 99,00 zł*

Front  szklany zółty
s67/g1/w34
cena: 139 zł*
s67/g1/w22
cena: 99,00 zł*

Front  szklany z matowym 
nadrukiem
s67/g1/w34
cena: 139 zł*
s67/g1/w22
cena: 99,00 zł*

Front  szklany
s67/g1/w34
cena: 139 zł*
s67/g1/w22
cena: 99,00 zł*

Front  ażurowy
s67/g1/w34
cena: 289 zł*
s67/g1/w22
cena: 269,00 zł*

Drabinka 
niska 
2 sztuki 
z krzyżakiem 
stabilizującym
s48/g2/w54 cm
cana: 319,00 zł*

Drabinka
pojedyńcza 
wysoka
s48/g2/218 cm
cana: 359,00 zł*

Drabinka pojedyńcza 
średnia
s48/g2/96 cm
cana: 189,00 zł*

Drabinka pojedyńcza niska
s48/g2/54 cm
cana: 149,00 zł*

Organizer skrzynka duża
s50/g12/w12 cm
cana: 139 zł*

Organizer skrzynka trapezowa
s40/g16/w34 cm
cana: 139,00 zł*

Haczyki kompler 5 sztuk
s2/g4/w4 cm
cana: 59,00 zł*

Organizer do mebli 
wypoczynkowych duży
s25 cm
cana: 99,00 zł*

Organizer do mebli 
wypoczynkowych mały
s8 cm
cana: 79,00 zł*

Organizer do mebli 
wypoczynkowych średni
s15 cm
cana: 89,00 zł*

Organizer skrzynka  średnia
s20/g10/w10 cm
cana: 109 zł*

Organizer skrzynka  mała
s20/g10/w10 cm
cana: 99 zł*
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KOlEKCjA mUTO
Muto to kolekcja, która czuje się świetnie w małych 
przestrzeniach, ale jest też gotowa na wielkie zmiany. 
Łatwa rozbudowa i mobilność to większa swoboda 
życia. Moduły Muto dostosują się do Twojego 
wnętrza, nie odwrotnie. 
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dETAlE 
RObIĄ RÓżnICĘ
Muto zmieści się nawet w bardzo małym mieszkaniu. Jego prosta forma da Ci 
więcej miejsca na przechowywanie i ulubione dodatki. Jeśli zechcesz - dostawisz 
kolejne moduły i skrzynki. 
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Mobilny stolik z wyjmowaną tacą jest zawsze 
gotowy, aby spełnić Twoje potrzeby. Szklana 
gablota efektownie wyeksponuje Twoje skarby, 
a ażurowa półka pomieści to, co chcesz mieć 
zawsze pod ręką.

Lampa wysoka
Muto

449 zł
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Lampa niska
Muto

249 zł

Pomysłowy sekretarzyk usprawni wyjście z domu. Schowek, półka, blat - 
ważne drobiazgi masz zawsze na swoim miejscu. A kiedy trzeba, otwierasz 
małe biuro.
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Skrzynki Muto w trzech kolorach możesz 
dowolnie rozmieścić na ścianie i połączyć 
z wiszącą półka. Dodawaj nowe, obracaj stare 
- twórz zaskakujące połączenia i zmieniaj je 
kiedy chcesz. 
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KOlEKCjA mUTO

Bufet
s75/g46/w123 cm
cena: 899,00 zł*

Komoda L niska
s50/g46/w76 cm
cena: 599,00 zł*

Komoda jednodrzwiowa
s50/g46/w76 cm
cena: 599,00 zł*

Szafka jednodrzwiowa
s29/g34/w123 cm
cena: 599,00 zł*

Witryna
s84,5/g34/w123 cm
cena: 799,00 zł*

Regał z drzwiami
s84,5/g34/w193 cm
cena: 899,00 zł*

Regał boczny wysoki
s34/g45,5/w123,5 cm
cena: 349,00 zł*

Sekretarzyk
s70/g27/w70 cm
cena: 599,00 zł*

Szafka RTV
s150/g46/w29,5 cm
cena: 499,00 zł*

Kredens
s75/g46/w76 cm
cena: 699,00 zł*

Komoda 3-drzwiowa
s150/g46/w76 cm
cena: 899,00 zł*

Komoda L wysoka
s50/g46/w123 cm
cena: 699,00 zł*

biały z elemtami dębu

FRONTY
Dostępne wybarwienia:

Zaprojektuj swój pokój z mebli Muto 
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/muto

szary / żółty miodowy / błękitny /  szklany

SKRZYNKI
Dostępne wybarwienia:
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Skrzynka szafki RTV
s53/g43,5/w24,5 cm
cena: 149,00 zł*

Ramka szafki RTV
s53/g42/w22 cm
cena: 279,00 zł*

Ława kawowa
s60/g60/w36 cm
cena: 549,00 zł*

Półka wisząca
s70/g26/w70 cm
cena: 399,00 zł*

Skrzynka
s26,5/g26,5/w42,5 cm
cena: 109,00 zł*

Skrzynka szklana
s26/g26/w42 cm
cena: 269,00 zł*

Lampa wysoka
s26,5/g26,5/w123 cm
cena: 449,00 zł*

Lampa niska
s26,5/g26,5/w42,5 cm
cena: 249,00 zł*

Puf Muto
s50/g05/w40 cm
cena: 399 zł*
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KOlEKCjA lORI
Z każdym dniem przybywa nam ważnych rzeczy, 
z którymi trudno się rozstać. Dzięki Lori wszystkie będą 
uporządkowane i schowane lub wyeksponowane 
i zawsze pod ręką. W biurze, salonie czy domowej 
pracowni - Lori pomoże Ci zachować porządek.
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TWÓRCzy PORzĄdEK

Kiedy w gabinecie rzeczy piętrzą się aż po sam sufit, trudno zachować skupienie. 
Lori ma dla Ciebie mnóstwo regulowanych półek, szuflady na kółkach, a nawet wygodną 
drabinę, która ułatwi Ci dostęp do nadstawek na regał. A to, co najważniejsze dla Ciebie 
możesz pochować w szufladach biurka lub drewnianych pojemnikach. 
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Pokój dzienny lub domowe biuro - sekretarzyk 
Lori sprawdzi się i tu i tu. Uchylając drzwiczki 
sięgniesz po najpilniej potrzebne rzeczy. 
W szufladach uporządkujesz dokumenty, 
a w dolnej skrzyni na kółkach przechowasz 
skoroszyty czy większe teczki. 

Lampa podłogowa 
ze stolikiem Grulla

219 zł
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Lampa 
komodowa 
Honga

249 zł
Pudło Stor 

34 zł
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Dłuższa ściana? Rozsuwasz regał. Jest jak zrobiony na wymiar!

Dzięki trzem kolorom Lori łatwo stworzysz nietypowe aranżacje. 
Dąb szary, kaszmir i grafit - te tonacje przenikają się pomiędzy 
poszczególnymi meblami i pomieszczeniami. Regał harmonijka 
ma w sobie wszystkie trzy kolory.
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GdzIE jA TO WSzySTKO 
POmIESzCzĘ?
Rozsuwany stół na wypadek większej liczby gości to niezwykle pomocne 
rozwiązanie. Tym bardziej, gdy możesz go rozłożyć w pojedynkę. Wnęka pośrodku 
blatu jest idealnym miejscem na sztućce, serwetki czy dekoracje. Z resztą, 
Ty wiesz najlepiej co musisz tam schować. 
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Pakowny kredens zaskoczy Cię wieloma 
praktycznymi rozwiązaniami i pomoże 
Ci uporządkować jadalnię. Pojemniki na 
drzwiczkach są poręczne, jak te w lodówce. 
Cały mebel nie posiada dolnej półki, więc 
niżej schowasz większe i cięższe przedmioty. 

Lampa Sillo 
Komodowa

89 zł
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Nadstawka regału wąskiego
s45/g35/w40 cm
cena: 119,00  zł*

Szuflada wąska
s41/g33/w30 cm
cena: 99,00  zł*

KOlEKCjA lORI

Regał narożny
s82/g80/w203 cm
cena: 899,00 zł*

Regał narożny z drzwiami
ażurowymi
s82/g80/w203 cm
cena: 1 398,00  zł*

Regał narożny z drzwiami 
pełnymi
s82/g80/w203 cm
cena: 1 198,00  zł*

Regał szeroki
s90/g35/w203 cm
cena: 599,00  zł*

Regał wąski
s45/g35/w203 cm
cena: 399,00  zł*

Regał szeroki z drzwiami 
pełnymi
s90/g38/w203 cm
cena: 879,00  zł*

Regał wąski z drzwiami pełnymi
s45/g38/w203 cm
cena: 548,00  zł*

Regał szeroki z drzwiami 
ażurowymi
s90/g38/w203 cm
cena: 1 197,00  zł*

Regał wąski z drzwiami 
ażurowymi
s45/g38/w203 cm
cena: 698,00  zł*

Regał narożny wąski
s35/g35/w203 cm
cena: 349,00  zł*

Drzwi ażurowe regału 
narożneggo
s45/g3/w200 cm
cena: 499,00  zł*

Drzwi pełne regału 
narożnego
s45/g3/w200 cm
cena: 299 ,00 zł*

Drabina Lori
s45/g5/w213 cm
cena: 229,00  zł*

Nadstawka regału narożnego
s82/g80/w40 cm
cena: 179,00  zł*

Szuflady wąskie do regału 
narożnego
s41/g33/w30 cm
cena: 198,00  zł*

grafit / kaszmir / dąb szary

naturalny kolor sklejki

KORPUS / FRONTY
Dostępne wybarwienia:

SKRZYNKI
Dostępne wybarwienia:

Zaprojektuj swój pokój z mebli Lori
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/lori
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Drzwi pełne regału wąskiego
s45/g2/w200 cm
cena: 149,00  zł*

Drzwi ażurowe regału wąskiego
s45/g2/w200 cm
cena: 299,00  zł*

Skrzynka trójkątna 32x32
s32/g32/w6 cm
cena: 74,00  zł*

Regał harmonijka
s63/160/g35/w203 cm
cena: 1 299 zł*

Szuflada szeroka
s86/g33/w30 cm
cena: 139 zł*

Bufet
s135/g47/w103 cm
cena: 1 699,00  zł*

Komoda wąska
s45/g47/w103 cm
cena: 899,00  zł*

Sekretarzyk
s90/g46/w103 cm
cena: 999,00  zł*

Biurko
s135/g60/w77 cm
cena: 599,00  zł*

Stół
s160/200/240/g90/w77 cm
cena: 1 490,00  zł*

Skrzynka 68x17
s68/g17/w6 cm
cena: 109,00  zł*

Skrzynka 45x17
s45/g17/w6 cm
cena: 99,00  zł*

Taboret
s41/g33/w45 cm
cena: 299,00  zł*

Buda
s45,5/g35,5/w50 cm
cena: 199,00  zł*

Ława
s90/g90/w42 cm
cena: 599,00  zł*

Nadstawka regału szerokiego
s90/g35/w40 cm
cena: 149 zł*

Skrzynka 41x33
s41/g33/w6 cm
cena: 99,00  zł*

Skrzynka 42x42 
s42/g42/w6 cm
cena: 109,00  zł*
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KOlEKCjA hIfI
Elegancka kolekcja o geometrycznych kształtach. 
W nowoczesny sposób odwołuje się do ikon 
architektury z połowy XX wieku, w myśl zasady 
Miesa van der Rohe: „mniej znaczy więcej” . 
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ElEGAnCKA KOlEKCjA
O GEOmETRyCznyCh KSzTAŁTACh
Bryły mebli zostały zaprojektowane na formie prostopadłościanu, a cała kolekcja 
składa się z modułów, które można dowolnie ustawiać . W ten sposób każda 
z aranżacji może być niepowtarzalna, bo tworzysz ją z wybranych przez siebie 
elementów  kolekcji, takich jak komody, półki, szafy czy regały. 
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Praktyczne, funkcjonalne oraz pojemne schowki

Lampa
podlogowa
Rullo

299 zł

Zestawienie pionowych i poziomych linii 
poszczególnych brył sprawia, że granice 
między nimi zacierają się. Nieregularne układy 
regałów czy komód pozwolą Ci stworzyć 
niemal rzeźbiarskie kompozycje.

Łóżko za szczytem 
z półkami

1 309 zł
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KOlEKCjA hIfI

Krzesło NIXIE 
s46/g44/w90 cm
cena: 399,00 zł*

Panel do systemu Hifi 
s160/g3,5/w133,4 cm
cena: 699,00 zł*

Ława 
s115-139/g57,5/w43 cm
cena: 699,00 zł*

Biurko 140 
s140/g57,5/w76,5 cm
cena: 529,00 zł*

Szafka RTV s180/g57/
w21,5 cm
cena: 629,00 zł*

Podstawa 
s35/g34/w21 cm
cena: 189,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa 
s80/g57/w240 cm
cena: 849,00 zł*

Szuflady do szafy 
s33/g40/w76 cm
cena: 319,00 zł*

Szafka do systemu Hifi 
s67/g33,5/w32 cm
cena: 249,00 zł*

Regał dwustronny 
s139/g40/w230 cm
cena: 1 269,00 zł*

Nadstawka 2-drzwiowa
s80/g57/w42 cm
cena: 369,00 zł*

Zawieszka pod uchwyt
do telewizora
do systemu Hifi
s10/g2,5/w3,5 cm
cena:199,00 zł

Szafa 3-drzwiowa 
s120/g66,5/w200 cm
cena: 1 799,00 zł*

Szafka z przesuwnymi 
drzwiami 
s185/g30,5/w68 cm
cena: 849,00 zł*

Pokrowiec tapicerowany pikowany na szczyt łóżka
s140 cena: 299,00 zł* s160 
cena: 299,00 zł* s180 cena: 319,00 zł*

Toaletka 
s100/g47/w76,5 cm
cena: 419,00 zł* 
Toaletka z komodą wąską
s120-140/g47/w76,5 cm
cena: 948,00 zł*

Nadstawka RTV 
s105/g45/w18 cm
cena: 259,00 zł*

Stolik nocny z szufladą 
s48,5/g57/w20 cm
cena: 299,00 zł*

Półka do systemu Hifi 
s48,5/g30/w15 cm
cena: 149,00 zł*

Półka otwarta
do systemu Hifi 
s48,5/g18/w18 cm
cena: 129,00 zł*

Lustro do toaletki 
s100/g2/w43
259,00 zł*
Toaletka z 1- drzwiową nadstawką 
s100-120/g47/w76,5 cm
cena: 678,00 zł*

Stół rozkładany 
s130-330/g90/w78 cm
cena: 2 119,00 zł*

Biurko L 
s140/g57,5/w76,5 cm
cena: 470,00 zł*

Biurko L z komodą wąską
s140/g57,5/w76,5 cm
cena: 999,00 zł*

Płyta laminowana taupe / ciemny dąb / beż

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

Nadstawka szafy 2-d
niskiej 
s80/g57/w40 cm
cena: 239,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa s80/g57/
w200 cm
cena: 699,00 zł*

Zaprojektuj swój pokój z mebli Hifi
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/hif
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Pufa Hifi 
s46/g37/w43 cm
cena: 329,00 zł*

Lustro wiszące z półką 
s120/g14/w50 cm
cena: 349,00 zł*

Nadstawka 1-drzwiowa 
s40/g47/w61,5 cm
cena: 259,00 zł*

Komoda wąska 
s80/g57/w61,5 cm
cena: 529,00 zł*

Regał zamknięty
s105/g40/w231,5 cm
cena: 1 060,00 zł

Regał zamknięty
z drzwiami szklanymi
s105/g40/w231,5  cm
cena: 1 479,00 zł

Regał zamknięty
z drzwiamiz płyty
s105/g40/w231,5 cm
Cena: 1 479,00 zł

Podstawa
s35/g34,5/w21,5 cm
cena: 189,00 zł

Uchwyty 
na kieliszki
s6/g33/w2 cm
cena: 149,00 zł

Szafa 4-drzwiowa
drzwi z płyty** 
s135/g52/w236,5 cm
cena: 1 849,00 zł*

Szafa 4-drzwiowa
drzwi z lustrem***
s135/g52/w236,5 cm
cena: 2 089,00 zł*

Regał otwarty 
z drzwiami szklanymi 
s105/g40/w216,5 cm
cena: 1 268,00 zł*
s105/g40/w216,5 cm
cena: 1058,00 zł*

Regał otwarty
z drzwiami z płyty
s105/g40/w216,5 cm
cena: 1058,00 zł*

Regał otwarty
s105/g40/216,5 cm
cena: 849,00 zł*

Podstawa
s35/g34,5/21,5 cm
cena: 189,00 zł*

Półka wisząca
s120/g20/w4 cm
cena: 129,00 zł*

Komoda z szufladami 
s135/g57/w104,5 cm
cena: 1 349,00 zł*

Komoda szeroka 
s195/g57/w104,5 cm
cena: 1 599,00 zł*

Łóżko ze szczytem z półkami**

Opcjonalne półki do szafy, 
kolor beż: kpl 4 szt.
cena: 129,00zł
**cena z cargo: 2 489,00 zł
***cena z cargo: 2 729,00 zł

Skrzynia 
s139/g33,5/w40 cm
cena: 529,00 zł*

Pokrowiec tapicerowany 
pikowany w kratę na skrzynię
s139/g33,5 cm
cena: 159,00 zł*

Regał pojedyńczy 
s30/g32,5/w180 cm
cena: 279,00 zł*

Regał wąski 
s50/g40/w201 cm
cena: 369,00 zł*

Regał wąski 
z drzwiami szklanymi 
s50/g40/w201 cm
cena: 788,00 zł*

Regał wąski z drzwiami 
z płyty 
s50/g40/w201 cm
cena: 578,00 zł*

Łóżko 90x200** 
s95/g206/w83 cm
cena: 439,00 zł*

Półka regałowa
s14/g20/w29,5 cm
cena: 159,00 zł*

Szuflada łóżka 90x200
s95/g206 cm
cena: 279,00 zł*

Łóżko ze szczytem wąskim**

**cena bez podłogi i materaca

**cena bez stelaża i materaca 

wew. 140x200 cm;
zew. 139,5x205x83 cm
cena: 879,00 zł*
wew. 160x200 cm;
zew. 159x205x83 cm
cena: 959,00 zł*

wew. 140x200 cm;
zew. 179x219,5x98 cm
cena: 1 309,00 zł*
wew. 160x200 cm;
zew. 199x219,5x98 cm
cena: 1 379,00 zł*

wew. 180x200 cm;
zew. 179,5x2105x83 cm
cena: 999,00 zł*

wew. 180x200 cm;
zew. 219x219,5x98 cm
cena: 1 419,00 zł*
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KOlEKCjA 2PIR
Kolekcja 2pir to meble do sypialni i pokoju 
młodzieżowego. Całość utrzymana w łagodnych 
formach, z możliwością dodania nadruków na fronty 
wybranych mebli. Kolory kolekcji odwołują się do 
przyjemnych dla oka naturalnych barw. Ważnym 
elementem jest również oświetlenie budujące 
nastrój w Twoim wnętrzu. Możesz wybrać relaksujące, 
rozproszone światło w zagłówku lub zamontować 
przy łóżku eleganckie lampki do czytania.
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WydRUKUj SObIE SzAfĘ

Od dziś wygląd Twoich mebli nie zależy wyłącznie od projektantów. 
Wybierz jeden z kilku nadruków i stwórz swoje własne wnętrze. 
Sprawdź jakie to proste na vox.pl!
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89 zł 
Pojemnik Puf Basket 
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KOlEKCjA 2PIR

szary

beż 

KORPUS
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia:

Szafka RTV 140

Biurko 
s140/g65/w75 cm
cena: 839,00 zł* - bez nadruku
cena: 889,00 zł* - z nadrukiem

s137/g45/w44,5 cm
cena: 699,00 zł*

s96,5/g45/w216,5 cm
cena: 999,00 zł* - front bez nadruku
cena: 1 049,00 zł* - front z nadrukiem

Regał z drzwiami

s50/g45/w216,5 cm
cena: 999,00 zł*

s51,5/g42/w40,5 cm
cena: 399,00 zł*

Witryna wąska Stolik nocny

Regał wąski
s50/g45/w213,5 cm
cena: 579,00 zł*

Szafa 1-drzwiowa

Wysuwka biurka

Szafka RTV 180

Komoda wąska

Półka wisząca
Lustro

Szuflady do szafyŁawa

Toaletka TaboretSkrzynia

s48/g58/w216,5 cm
cena: 599,00 zł*

s65/g37 cm
cena: 89,00 zł*

s180,5/g45/w37 cm
cena: 799,00 zł*

s50/g47,5/w101 cm
cena: 579,00 zł*

s90/g20/w30 cm
cena: 159,00 zł*s70/g3,5/w50 cm cena: 399,00 zł*

s47/g44/w59 cm cena: 259,00 zł*s80/g80/w35 cm cena: 529,00 zł*

s100/g42/w79 cm
cena: 429,00 zł*

s130/g45/w44 cm
cena: 529,00 zł*

s50/g36/w46 cm
cena: 319,00 zł*

Regał narożny Regał
s39,5/g56/w213,5 cm
cena: 529,00 zł*

s56/g56/w213,5 cm
cena: 419,00 zł*

Stół rozkładany

s132-192-252-312/g92/w78 cm
cena: 1 399,00 zł *

Zaprojektuj swój pokój z mebli 2Pir
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/2pir
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140x200
zew. s147/g204/w98 cm
cena od: 709,00 zł*

160x200
zew. s167/g204/w98 cm
cena od: 739,00 zł*

180x200
zew. s187/g204/w98
cena od: 789,00 zł*

Komoda
s97,5/g47/w101 cm
cena: 729,00 zł*

Łóżko 1-osobowe

Łóżko 2-osobowe 
ze szczytem płaskim

Kanapa z maskownicą

205x95x97 cm/szczyt płaski
cena od: 1 029,00 zł*
233x95x98 cm / szczyt z pojemnikiem
cena od: 1 249,00 zł*

Szafa narożna

s90/g90/w216,5 cm
cena: 1 059,00 zł *

Szafa 2-drzwiowa**
Szafa 3-drzwiowa

s144/g58/w216,5 cm
cena: 1 379,00 zł* - front bez nadruku
cena: 1 429,00 zł* - front z nadrukiem

Szafa 4-drzwiowa

Bufet

s192,5/g58/w216,5 cm
cena: 1 799,00 zł* - front bez nadruku
cena: 1 899,00 zł* - front z nadrukiem

s144,5/g47/w101 cm
cena: 949,00 zł* - front bez nadruku
cena: 999,00 zł* - front z nadrukiem

Pokrowiec na szczyt kanapy
cena: 199,00 zł*

Szuflada kanapy

Stelaż dolny
s195/g85/w15 cm
cena: 349,00 zł*

s197/g67/w19 cm
cena: 239,00 zł*

s96,5/g58/w216,5 cm
cena: 949,00 zł* - bez nadruku
cena: 1 059,00 zł* - z nadrukiem

Barek

Szuflada łożka 1-osobowego

Szuflada łóżka 2-osobowego

Pokrowiec na szczyt łóżka 2-osobowego
cena: 249,00 zł*

s98/g47,5/w131 cm
cena: 949,00 zł**

s197/g67/w18,5 cm
cena: 369,00 zł

s145/g59/w18 cm
cena: 209,00 zł

** Dodatkowe półki 99zł za 2szt.

*cena bez podłogi i materaca

*do wyczerpania zapasów

*cena bez podłogi i materaca*cena bez materaca

Biurko narożne

s140/g120/w76 cm
cena: 799,00 zł* - front bez nadruku
cena: 899,00 zł* - front z nadrukiem

Łóżko 2-osobowe ze szczytem 
z pojemnikiem
140x200
zew. s147/g231/w98 cm
cena od: 1 0129,00 zł*
 
160x200
zew. s167/g231/w98 cm
cena od: 1 059,00 zł*
 
180x200
zew. s187/g231/w98
cena od: 1 109,00 zł*

200x90 cm/szczyt płaski
zew. s95/g205/w98
cena od: 529,00 zł*
200x90 cm/szczyt
z pojemnikiem
zew. s95/g233/w98
cena od: 749,00 zł*
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KOlEKCjA InbOX
Inspirowana włoskim minimalizmem i kolorami 
natury. Inbox to nowoczesne meble o kubistycznych 
kształtach, z bryłami sprawiającymi wrażenie 
otwartych od góry. Modułowa forma daje duże 
możliwości zestawiania całych segmentów według 
własnego pomysłu.
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WyGOdny mInImAlIzm

Wybierz odpowiednią długość i szerokość łóżka. O komfort pleców zadba wygodny zagłówek, 
a skrzynia znajdująca się pod materacem przechowa pościel. Całość uzupełnij nowoczesnym 
panelem RTV, na którym zawiesisz ekran telewizora. A jeśli chcesz przygotować przyjecie 
na 10 osób, skorzytaj z rozkładanego stołu. I to wszystko we włoskim stylu.

101



Lampion Terna

99 zł

Zergar ścienny
Arni

279 zł
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KOlEKCjA InbOX

Szafa 3-drzwiowa
s149/g57/w204 cm
cena: 1 699,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa
s99 /g50/w204 cm
cena: 1 269,00 zł*

Szafa narożna
s99/g99/w204 cm
cena: 1 599,00 zł*

Regał biblioteczny
s99/g35/w204 cm
cena: 849,00 zł*

Regał głęboki
s33,5/g50/w204 cm
cena: 629,00 zł*

Kredens (drzwi z płyty)**
Regał bez s99/g50/w167 cm
cena: 1 489,00 zł*

Lustro
s100/g5/w50 cm
cena: 299,00 zł*

Półka wisząca
s146/g27,5/w22 cm
cena: 159,00 zł*

Nadstawka regału
bibliotecznego
s99/g35/w40 cm
cena: 259,00 zł*

Panel z półkami
s99/g32/w99 cm
cena: 419,00 zł*

Panel RTV
s146/g6,5/w99 cm
cena: 369,00 zł*

Komoda niska szeroka
s194/g50/w53 cm
cena: 949,00 zł*

Nadstawka szafy narożnej
s99/g99/w40 cm
cena: 499,00 zł*

Komoda z szufladami
s99/g50/w92,5 cm
cena: 949,00 zł*

Nadstawka szafy
2-drzwiowej
s99/g50/w40 cm
cena: 389,00 zł*

Komoda 2-drzwiowa
s99/g50/w92,5 cm
cena: 689,00 zł*

Komoda wąska
s55/g50/w92,5 cm
cena: 689,00 zł*

Puf
s46/g37/w43 cm
cena: 329,00 zł*

Stół rozkładany
s160-250/g90/ w76 cm
cena: 1 379,00 zł*

Biurko z szafką
s152-205/g50/w75
cena: 999,00 zł*

Krzesło Inbox
s48/g55/w86 cm
cena: 329,00 zł*

Szafka do biurka
s59,5/g50/w53 cm
cena: 470,00 zł*

Biurko 150
s149,5/g50/w75 cm
cena: 529,00 zł*

Nadstawka szafy 
3-drzwiowej
s149 /g57 /w40 cm
cena: 479,00 zł*

**do wyczerpania zapasów

płyta laminowana orzech

ciepły szary / beż

KORPUS
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia:

Zaprojektuj swój pokój z mebli Inbox
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/inbox
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Stolik RTV
s146/g50/w53 cm
cena: 739,00 zł*

Stolik nocny
s45,5/g46/w41,5 cm
cena: 259,00 zł*

Ława
s80/g80/w35 cm
cena: 399,00 zł*

Regał płytki
bez drzwi
s24,5/g35/w204 cm
cena: 529,00 zł*

Regał płytki
szklane drzwi,
półki
s24,5/g35/w204 cm
cena: 899,00 zł*

Bufet
s146/g50/w92,5 cm
cena: 1 159,00 zł*

Skrzynia (140,160,180)
s146,166,186/g40/w38,5 cm
cena: 530,00 zł, 580,00 zł, 670,00 zł*

Toaletka
s120,5/g50/w75 cm
cena: 529,00 zł*

Szuflada pod łóżko
s150/g65/w18 cm
cena: 259,00 zł*

Szafka wisząca
pionowa
(drzwi szklane)
s44/g34/w99 cm
cena: 529,00 zł*

Szafka wisząca
pionowa
(bez drzwi)
s44/g32/w99 cm
cena: 259,00 zł*

Szafka wisząca
pozioma 
(drzwi szklane)
s99/g34/w44 cm
cena: 629,00 zł*

Łóżko ze szczytem niskim** 
łóżko 140x200
s146,5/g206/w91 cm
cena: 719,00 zł*
łóżko 180x200
s186,5/g206/w91 cm
cena: 789,00 zł*

Łóżko ze skrzynią na pościel**
łóżko 140x200
s146,5/g243/w91 cm
cena: 1 099,00 zł*
łóżko 180x200
s186,5/g243/w91 cm
cena: 1 269,00 zł*

** do wyczerpania zapasów

Wszystkie łóżka dostępne także w długości 220 cm**
** do wyczerpania zapasów
*cena bez podłogi i materaca

Szafka wisząca 
pozioma
(bez drzwi)
s99/g32 /w44 cm
cena: 259,00 zł*
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KOlEKCjA 3d
Kolekcja 3D inspirowana jest najnowszymi trendami 
wzornictwa i naturalnymi materiałami. Różne 
głębokości frontów dają wrażenie trójwymiarowości, 
dzięki czemu meble dodatkowo pełnią rolę elementu 
dekoracyjnego. Kolekcja zaprojektowana przez 
Projektanta Roku 2012 i laureata prestiżowej red dot 
award, Piotra Kuchcińskiego, jest odpowiedzią na 
potrzebę odkrywania nowych rzeczy i jednocześnie 
chęć pielęgnacji naszego dziedzictwa. 
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Świecznik 
Natto

29 zł
Świecznik 
Natte

24 zł

Lampa wisząca
Triple

239 zł

107



Jadalnia 3D to przede wszystkim stół 
z ogromnym potencjałem. Jeśli nie masz 
miejsca, a często przyjmujesz gości to idealne 
rozwiązanie dla Ciebie. 
W kilka sekund możesz powiększyć jego blat 
o prawie 2 metry!

OSzCzĘdnOŚć 
PRzESTRzEnI
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KOlEKCjA 3d

Krzesło NIXIE
s46/g44/w90 cm
cena: 399,00 zł*

Stolik nocny
s42,5/g49/w43,5 cm
cena: 299,00 zł*

Szafk a RTV
s156/g40/w43 cm
cena: 549,00 zł*

Stół
s130-192-254-310/g90/w78 cm
cena: 1499,00 zł*

Komoda szeroka
s180/g42/w64 cm
cena: 899,00 zł*

Kredens
s159,5/g42/w123 cm
cena: 999,00 zł*

Bufet
s109,5/g42/w158 cm
cena: 899,00 zł*

Komoda
s109,5/g42/w104,5 cm
cena: 849,00 zł*

Toaletka
s120/g45/w88 cm
cena: 499,00 zł*

Pokrowiec na szczyt łóżka
szer. 140 cm. – cena: 349 zł*
szer. 160 cm. – cena: 379 zł*
szer. 180 cm. – cena: 449 zł*

Szczyt płaski łóżka
s158,5/g2/w90 cm
cena: 159,00 zł*
s178,5/g2/w90 cm
cena: 179,00 zł*
s198,5/g2/w90 cm
cena: 189,00 zł*

Łóżko
140x200
zew. s158,5/g211,5/w30 cm
cena od: 979,00 zł*

160x200
zew. s178,5/g211,5/w30 cm
cena od: 999,00 zł*

180x200
zew. s198,5/g211,5/w30 cm
cena od: 1 029,00 zł*

** cena bez materaca i podłogi/ stelaża

brzoza ojców

KORPUS
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia:

szary / mocca / brąz

Zaprojektuj swój pokój z mebli 3D
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/3d
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Półka wisząca 
s116,5/g27/w38,5 cm
cena: 249,00 zł*

Ława
s80/g80/w39 cm
cena: 649,00 zł* Łustro wiszące

s83/g59/w3,5 cm
cena: 149,00 zł*

ZOBACZ
NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne
do kolekcji
3D by VOX

Szafa narożna
s105/g114/w206,5 cm
cena: 1 299,00 zł*

Szafa 2D
s93,5/g42/w206,5 cm
cena: 999,00 zł*

Szafa 3D
s175/g60/w206,5 cm
cena: 1 799,00 zł*

Regał szeroki
s93,5/g42/w206,5 cm
cena: 899,00 zł*

Biurko
s140/g61,5/w77,5 cm
cena: 599,00 zł*

Lustro
s58/g8/w206,5 cm
cena: 399,00 zł*

Szafa 1D
s36/g42/w206,5 cm
cena: 599,00 zł*

Regał wąski
s36/g40/w206,5 cm
cena: 399,00 zł*

Witryna wąska
s46/g40/w206 cm
cena: 699,00 zł*

Nadstawka szafy 3D
s175/g59,5/w40,5 cm
cena: 459,00 zł*

Nadstawka szafy 2D
s93,5/g41,5/w40,5 cm
cena: 249,00 zł*
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KOlEKCjA R&O
Romeo i Julia, przez lata ulubiona kolekcja naszych 
klientów, zyskuje teraz nowy blask: nawiązujący 
do natury dekor „Brzoza Polska” oraz uchwyty 
inspirowane biżuterią wykonaną z lin żeglarskich. 
Dekor został zaprojektowany przez Tomka Rygalika. 
Jest to wyraz fascynacji unikalnym zasobem polskiej 
przyrody, zagrożonym wyginięciem gatunkiem 
brzozy ojcowskiej. Liczbę tych drzew szacuje się 
na zaledwie 250 sztuk.

Uchwyty z lin żeglarskich zaprojektowała Anna Orska. 
Można je przewiązać na supeł, wplatając w nie różne 
ozdobne detale. Kolekcja R&O to lekka, czysta forma, 
z oryginalnym, sentymentalnym detalem.
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KOlEKCjA R&O

Łóżko z podświetlanym 
szczytem
140x200
zew. s145,5/g216,5/w93 cm
cena: 799,00 zł*
160x200
zew. s165,5/g216,5/w93 cm
cena: 839,00 zł*
180x200
zew. s185,5/g216,5/w93 cm
cena: 889,00 zł* Półka regałowa

s100/g26/w40 cm
cena: 139,00 zł*

Stolik nocny
s50/g32/w40,5 cm
cena: 249,00 zł*

Komoda wąska
s50/g44/w100,5 cm
cena: 549,00 zł*

Komoda szeroka
s90/g44/w78 cm
cena: 499,00 zł*

Lustro do toaletki
s109,5/g2,5/w43 cm
cena: 149,00 zł*

Toaletka
s110/g44/w78 cm
cena: 299,00 zł*

Lustro szafy
s53,5/g8/w219,5cm
cena: 349,00 zł*

Dostawka szafy
s45,5/g55/w220 cm
cena: 499,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa
s90/g55/w220 cm
cena: 799,00 zł*

Szafa narożna
s100/g100/w220 cm
cena: 1 199,00 zł*

Regał wąski
s50/g26/w220 cm
cena: 279,00 zł*

Szufl ada łóżka
s178/g65/w17,5 cm
cena: 199,00 zł**cena bez podłogi

płyta laminowana
brzoza ojców

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

Zaprojektuj swój pokój z mebli R&O
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/R&O
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KOlEKCjA ClASSIC
Elegancka kolekcja inspirowana klasycznym stylem, 
z jego przywiązaniem do szlachetnych kształtów 
i dekoracyjnością detali. Meble o prostych 
i geometrycznych kształtach subtelnie nawiązują 
do sztuki antyku poprzez wysokie cokoły i lekko 
rozszerzające się ku górze szczyty mebli. Fronty 
wykończone są frezowaną w prążki listwą, która na 
czołach szuflad układa się w kopertowy wzór.
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Jadalnia i pokój dzienny Classic to przestrzeń dyskretnego uroku i elegancji. 
A przy tym żadnych kompromisów w zakresie oczekiwań funkcjonalnych. 
Wybierz pojemne komody, rozkładany stół i przeszkolne zamykane regały. 
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Lampa  podłogowa 
z abażurem 
Luna Light

469 zł

Łączy szlachetne kształty
i dekoracyjne detale. 
Ciemna tonacja mebli przełamana 
jest srebrnymi wstawkami - 
delikatny akcent dodający stylu.  
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KOlEKCjA ClASSIC

ZOBACZ
NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne 
do kolekcji
Classic

Krzesło Classic III 
s46/g60/w86 cm
cena: 319,00 zł*

Toaletka 
s100/g45/w79 cm
cena: 739,00 zł*

Taboret Classic 
s49/g31/w45 cm
cena: 319,00 zł

Biurko 
s160/g75/w80,5 cm
cena: 1 599,00 zł*

Bufet 
s126,5/g47/w94 cm
cena: 1 599,00 zł*

Komoda
z szufladami 
s84,5/g47/w94 cm
cena: 1 249,00 zł*

Szafa 4-drzwiowa 
s174,5/g55/w202 cm
cena: 2 430,00 zł*

Lustro do szafy 
s30/w65 cm
cena: 69,00 zł*

Szafa 3-drzwiowa 
s129/g55/w202 cm
cena: 1 699,00 zł*

Lustro do szafy 
s30/w65 cm
cena: 69,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa 
s87,5/g55/w202 cm
cena: 1 099,00 zł*

Komoda
2-drzwiowa
wysoka 
s84,5/g47/w124 cm
cena: 849,00 zł*

Komoda
s84,5/g47/w94 cm
cena: 739,00 zł*

Stolik nocny
z szufladami 
s42,5/g40,5/w55 cm
cena: 479,00 zł*

Stolik nocny z drzwiami 
s42/g40,5/w53,5 cm
cena: 319,00 zł*

Półka wisząca 
s85/g25/w30 cm
cena: 209,00 zł*

Zaprojektuj swój pokój z mebli Classic
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/Classic

ciemny dąb 

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

OZDOBNE WNĘTRZE
Dla wybranych brył:

Płyta laminowana nowej generacji
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Ława kawowa 
s120/g55/w45,5 cm
cena: 749,00 zł*

Stół rozkładany 
s140-205/g85/w76 cm
cena: 1 379,00 zł*

s180-270/g100/w76 cm
cena: 1 599,00 zł*

Skrzynia 
s126,5/g47/w37 cm
cena: 629,00 zł*

Stolik RTV 
s126,5/g47/w62 cm
cena: 689,00 zł*

Pojemnik na CD (2 szt.) 
s21/g45/w18 cm
cena: 199,00 zł*

Regał z półkami z płyty 
s87,5/g48,5/w202 cm
cena: 899,00 zł*

Regał z półkami 
szklanymi 
s87,5/g48,5/w202 cm
cena: 1 059,00 zł*

Regał otwarty wąski
z półkami szklanymi 
s54/g48,5/w202 cm
cena: 949,00 zł*

Regał otwarty wąski
z półkami z płyty 
s54/g48,5/w202 cm
cena: 849,00 zł*

Witryna szeroka z drzwiami 
szklanymi, półki z płyty
s87,5/g49/w202 cm
cena: 1 219,00 zł*

Witryna szeroka z drzwiami
i półkami szklanymi
s87,5/g49/w202 cm
cena: 1 379,00 zł*

Witryna wąska z drzwiami 
szklanymi, półki z płyty 
s54/g48,5/w202 cm
cena: 1 059,00 zł*

Witryna wąska z drzwiami
i półkami szklanymi
s54/g48,5/w202 cm
cena: 1 159,00 zł*

wysokość zagłówka 100 cm
wszystkie łóżla dostępne także w długości 220cm**
*cena bez podłogi i stelaża opcja: pojemnik na pościel pod unoszonym materacem
** łóżka o długości 220 cm dostępne do wyczerpania zapasów

wszystkie łóżka dostępne także w długości 220cm**
*cena bez podłogi i stelaża
opcja: pojemnik na pościel pod unoszonym materacem
** łóżka o długości 220 cm dostępne do wyczerpania zapasów

Łóżko ze szczytem z półkami 
wew. 140x200 cm;
zew. 144,5x231x103 cm
cena od 1 589,00 zł*
wew. 160x200 cm;
zew. 164,5x231x103 cm
cena od 1 629,00 zł*
wew. 180x200 cm;
zew. 184,5x231x103 cm
cena od 1 689,00 zł*

Łóżko ze szczytem z półkami 
wew. 140x200 cm;
zew. 144,5x231x103 cm
cena od 1 589,00 zł*
wew. 160x200 cm;
zew. 164,5x231x103 cm
cena od 1 629,00 zł*
wew. 180x200 cm;
zew. 184,5x231x103 cm
cena od 1 689,00 zł*

 *do wyczerpania zapasów

Ławka na łóżko
dodatkowe wyposażenie łóżka 
s189,5/g32/w48,5 cm
cena: 209,00 zł*
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Oryginalne wzornictwo, minimalizm i geometria 
brył, to kolekcja Modern. W inspirowanych włoskim 
designem meblach uwagę zwracają fronty mebli 
z charakterystycznymi intarsjami w kontrastowym 
kolorze. Modułowy charakter oraz wielkość brył 
pozwalają na swobodną zmianę aranżacji. Meble 
są pojemne i funkcjonalne. Modern to wyjątkowe 
możliwości indywidualizacji. System przejrzystych 
płyt z pleksi nakładanych na fronty mebli to pomysł 
na wykorzystanie w aranżacji wnętrza grafiki, zdjęć 
czy rysunków.

KOlEKCjA mOdERn
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KOlEKCjA mOdERn

Nadstawka szafy 3-drzwiowej
s142,5/g59,5/w51 cm
cena: 499,00 zł*

Toaletka
s90/g40/w77 cm
cena: 369,00 zł*

Stolik RTV ze szklanymi drzwiami
s120/g50/w62 cm
cena: 629,00 zł*

Szafa 3-drzwiowa
s142,5/g59,5/w185 cm
cena: 1 299,00 zł*

Pleksi na drzwi
s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

Pleksi na drzwi
s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

Pleksi na drzwi
s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

Nadstawka szafy 2-drzwiowej
s101,5/g59,5/w51 cm
cena: 369,00 zł*

Lustro stojące
s60,5/g6/w161,5 cm
cena: 499,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa
s101,5/g59,5/w185 cm
cena: 949,00 zł*

Nadstawka szafy narożnej
s58/g58/w51 cm
cena: 369,00 zł*

Lustro wiszące
s60/g2/w60 cm
cena: 139,00 zł*

Komoda niska
2-drzwiowa
s101,5/g46/w62 cm
cena: 579,00 zł*

Pleksi na drzwi
s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

Puf modern 
s62/g42/w44 cm
cena: 479,00 zł*

Szafa narożna
s100,5/g100,5/w185 cm
cena: 1 159,00 zł*

Nadstawka regału narożnego
s57/g57/w51 cm
cena: 209,00 zł*

Komoda
s109,5/g42/w104,5 cm
cena: 849,00 zł*

Biurko
s140/g70/w78 cm
cena: 739,00 zł*

Szafka biurka
s40/g44,5/w58,5 cm
cena: 349,00 zł*

Regał narożny
s57/g57/w185 cm
cena: 529,00 zł*

Zaprojektuj swój pokój z mebli Modern
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/Modern

Płyta laminowana
dąb szary / cremona

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:
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Półka regałowa
s90-134,8/g25/w34,8 cm
cena: 259,00 zł*

Stół rozkładany
s133-178-223/g84/w76 cm
cena: 1 099,00 zł*

wew. 160x200
zew. 180x205 cm
cena: 839,00 zł*
wew. 180x200
zew. 200x205 cm
cena: 899,00 zł*

możliwość montażu
półki w 2 wersjach

Ława
s100/g60/w45 cm
cena: 689,00 zł*

Regał otwarty 
(półki z płyty)
s101,5/g35/w185 cm
cena: 789,00 zł*

Regał wąski
(półki z płyty)
s61/g35/w185 cm
cena: 629,00 zł*
Regał wąski
(półki szklane)
s61/g35/w185 cm
cena: 699,00 zł*

Drzwi szklane
z okuciami
s40,5/g0,5/w120
cena: 138,00 zł*

Regał otwarty
(półki szklane)
101,5/g35/w185 cm
cena: 889,00 zł*

Komoda niska
2-drzwiowa
s101,5/g46/w62 cm
cena: 579,00 zł*

Komoda
2-drzwiowa
s101,5/g46/w103 cm
cena: 689,00 zł*

Komoda wysoka
s63/g48/w103 cm
cena: 779,00 zł*

Regał (półki z płyty)
s101.5/g35/w185 cm
cena: 849,00 zł*
Regał (półki szklane)
cena: 870,00 zł*

Drzwi szklane 
z okuciami
s81/g0,5/ w120 cm
cena: 193,00 zł*

Pleksi na drzwi
s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

Pleksi na drzwi
s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

Pleksi na drzwi
s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

Komoda niska szeroka
s109,5/g42/w104,5 cm
cena: 849,00 zł*

Łóżko**
wew. 140x200
zew. 160x205cm
cena: 789,00 zł*
Wszystkie łóżka dostępne także w długości 220 cm***
Wysokość zagłówka 86 cm
**cena bez podłogi, stelaża i materaca
*** do wyczerpania zapasów
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yOUnG VOX
KOlEKCjE mŁOdzIEżOWE
W VOX dbamy o harmonijny rozwój dzieci 
i młodzieży we wszystkich aspektach ich życia. 
Pilnie obserwujemy młodych ludzi i tak projektujemy 
meble, aby były dla nich źródłem nieustannych 
inspiracji. Kolekcje Evolve, Young Users, Smart, 
Spot i 4 You nie oferują gotowych, statycznych 
rozwiązań. To meble, które zachęcają do poszukiwań 
i kreatywnych zabaw. Dodatkowo, rosną razem 
z dziećmi i pozwalają im zmieniać swój wygląd, 
kolorystykę i zestawienia. Skłaniają do aranżowania, 
eksperymentowania, majsterkowania i szukania 
nieoczywistych rozwiązań. Dzięki temu dzieci mogą 
tworzyć własne światy, pełne skrytek i zakamarków.
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KOlEKCjA yOUnG USERS
Czy jest sposób na przekraczanie granic między
światami? Tak - a już na pewno między światem 
dorosłych, młodzieży i dzieci. Te wydawałoby się 
sprzeczne żywioły, znalazły wreszcie płaszczyznę 
porozumienia. A przy okazji jeszcze mnóstwo 
schowków i zakamarków. Meble Young Users rosną 
wraz ze swoim użytkownikiem. Kimkolwiek jesteś 
i w jakimkolwiek jesteś wieku, YU dopasowuje się
do Ciebie i Twoich potrzeb. To nie bez przyczyny
najbardziej osobiste meble świata. 
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Kolekcja Young Users pozwala tworzyć dowolne aranżacje pokoi dla dzieci, 
nastolatków i starszej młodzieży. 

znIOSĄ WSzySTKIE 
TWOjE POmySŁy!
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To rewolucja w myśleniu o meblach. 
Nie musisz ich nieustannie wymieniać, tylko 
dlatego, że zmianie uległy Twoje potrzeby. 
Teraz możesz je po prostu dostosować do 
swoich aktualnych zainteresowań.
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Nakładka 
metalowa na 
front Dart

69 zł
Wypełniacz X

99 zł
Nakładka 
metalowa na front 
Memo boy

69 zł

Dodatki do mebli i nakładki na frotny pozwalają szybko zmieniać wygląd całego pokoju.
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TRAnSfORmERS - 
bIURKO dO zAdAŃ 
SPECjAlnyCh
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OdPORnE nA WSzySTKO, 
z WyjĄTKIEm KREATyWnOŚCI
Proste w formie meble YU wykonane są z nowoczesnej płyty laminowanej, 
odpornej na uszkodzenia i łatwej w utrzymaniu w czystości.  Nakładki z blachy
na fronty mebli wymienisz w mgnieniu oka. Twoje dziecko równie szybko nałoży 
na nie magnesy, plakaty, gry i szkolne ściągi. Suchościeralnymi pisakami 
podpisze swoje szafki i własne wnętrze gotowe.
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Ponad 45 dodatków i nakładek. 
To zmienia wszystko!
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KOlEKCjA yOUnG USERS

Nakładki metalowe kolorowe
s53/w52,5 cm
cena: 59,00 zł*

Szafa narożna
s104,5/g106/w159 cm
cena: 949,00 zł*

Biurko L 140
s140-165/g65/w75 cm
cena: 689,00 zł*

Kontenerek biurka
L 140
s35,5/g65/w35 cm
cena: 179,00 zł*

Szafk a kostka z szufladami
s53,5/g53/w53 cm
cena: 319,00 zł*

Szafka 2-drzwiowa
s106/g53/w53 cm
cena: 369,00 zł*

Szafka kostka
s53,5/g43/w53 cm
cena: 209,00 zł*

Szafka lodówki**
s53,5/g53/w53 cm
cena: 199,00 zł*

Biurko 120
s120/g60/w75 cm
cena: 479,00 zł* 

Biurko narożne
s135/g130/w75 cm
cena: 899,00 zł*

Komoda szeroka
s106,5/g43/w106 cm
cena: 629,00 zł*

Biurko innowacyjne TRANSFORMERS**
s140-178/g65/w79 cm
cena: 999,00 zł*

Wypełniacz Kratka
s48/g29,5/w48 cm
cena: 99,00 zł*

Wypełniacz Plus
s48/g29,5/w48 cm
cena: 99,00 zł*

Wypełniacz X
s48/g29,5/w48 cm
cena: 99,00 zł*

Wieszak Ściek
s37/g6/w4 cm
cena: 79,00 zł*

Nakładka metalowa
na front Basket-Ball
s53/w52,5 cm
cena: 89,00 zł*

Wieszak 
na front Monkey
s9/g2/w23 cm
cena: 49,00 zł*
kpl. 3 sztuki

Regał zamknięty
s106/g43/w159 cm
cena: 850,00 zł*

Regał otwarty**
s53/g31,5/w159 cm
cena: 319,00 zł*

Nakładka na front z tkaniny Rotten
s53/w52,5 cm
cena: 69,00 zł*

Szafa 1-drzwiowa
s53/g43/w159 cm
cena: 419,00 zł*

Wieszak krótki 
Haczyk
s3/g3/w16,5 cm
cena: 19,00 zł*

Wieszak długi
Haczyk
s3/g3/w34 cm
cena: 24,00 zł*

Nakładki wielofunkcyjne
s53/w52,5 cm
cena: 69,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa
s106/g53/w159 cm
cena: 799,00 zł*

**dwie konfi guracje kolorystyczne 
do wyboru

**do wyczerpania zapasów

Zaprojektuj swój pokój z mebli Young Users
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/YoungUsers

alpejska biel / czerń

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

**cena bez wypełniacz kratki
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Materac pełzający
z wałkiem II
s90/g200/w19 cm
cena: 990,00 zł*

Materac piankowy YU
s90/g200/w10 cm
cena: 299,00 zł

Podest 53x53
s54/g53/w35 cm
cena: 210,00 zł*

Szuflada podestu 53x53
s44/g51/w30 cm
cena: 140,00 zł*

Stolik
s107/g95/w35 cm
cena: 479,00 zł*

Dwustronne czarnobiałe
szuflady

Podest 106x53
s107/g53/w35 cm
cena: 319,00 zł*

Szuflada podestu 106x53
s97/g51/w30 cm
cena: 170,00 zł*

Podest 106x95
s107/g95/w35 cm
cena: 370,00 zł*

Półka I
s53/g31,5/w159 cm
cena: 319,00 zł*

Półka L
s106,5/g31,5/w106 cm
cena: 319,00 zł*

Szczyt tapicerowany 
podestu kanapy
s95/g6,5/w70 cm
cena: 319,00 zł*

Podest narożny
s106,5/g106,5/w35 cm
cena: 420,00 zł*

Szuflada podestu narożnego**
s46/g51/w30 cm
cena: 170,00 zł*

Podest kanapy
s95/g212,5/w35 cm
cena: 740,00 zł*

Kanapa z podnoszonym
stelażem**
s95,5/g207/w70 cm
cena: 959,00 zł*

Kanapa z podnoszonym
stelażem i szufladą**
s95,5/g207/w70 cm
cena: 1 229,00 zł*

Łóżko MULTI**
s212/g105/w194 cm
cena: 2 119,00 zł*

Nakładka metalowa do 
szafy łóżka MULTI**
s53/w53 cm
cena: 49,00 zł

Łóżko piętrowe**
s103/g209/w169,5 cm
cena: 1 799,00 zł*

Łóżko piętrowe z łóżkiem 
dolnym i maskownicą**
s103/g209/w169,5 cm
cena: 2 238,00 zł*

Szufl ada łóżka
piętrowego
s200/g93/w23,5 cm
cena: 279,00 zł*

Łóżko**
s95,5/g205,5/w70 cm
cena: 479,00 zł*

Szufl ada łóżka* 
s200/g93/w23 cm
cena: 270,00 zł*

Łóżko dolne
z maskownicą**
s87/g200/w20 cm
cena: 439,00 zł*

Kanapa z podnoszonym
stelażem i łóżkiem dolnym**
s95,5/g207/w70 cm
cena: 1 398,00 zł*

Komoda
s53,5/g43/w106 cm
cena: 419,00 zł*

Nadstawka 
szafy 2-drzwiowej
s106,5/g53/w53 cm
cena: 369,00 zł*

Nadstawka szafy
1-drzwiowej
s53/g43/w53 cm
cena: 209,00 zł*

Półka skośna
s53/g30/w53,5 cm
cena: 219,00 zł*

Projekt zrealizowany 
w ramach współpracy 
ze School of Form

Półka prosta
s106/g20/w4 cm
cena: 99,00 zł*

**cena bez materaca

* cena bez wypełniacza kratki 
**cena bez materaca i podłogi

**cena bez materaca i podłogi

**możliwość kupienia z białym lub czarnym frontem

Szuflada podestu 
106x95
s97/g93/w30 cm
cena: 210,00 zł*

Szuflada kanapy
s93/g200/w23,5 cm
cena: 259,00 zł*

Maskownica kanapy
s203/g2/w27 cm
cena: 129,00 zł*
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Kolekcja SPOT to zaproszenie do świata dziecięcych
zabaw. Inspirowana godzinami spędzonymi na
podwórku, na huśtawkach, budowaniu baz
i zabawach w chowanego, wprowadza do pokoju
energię i dynamikę zaklętą w lewitujących, smukłych
bryłach i bujanych przybornikach.

KOlEKCjA SPOT yOUnG
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dO PRACy, dO zAbAWy, 
dO nAUKI
Czy łóżko może być jednocześnie miejscem do spania, regałem i garderobą? 
Oczywiście! Sprawdź ile funkcji mieści w sobie łóżko piętrowe Spot - schowki 
na ubrania sezonowe, dwa jeżdżące wieszaki i dwa regały.  

ŚCIANA: Kerradeco - Scotch
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bIURKO 
W CEnTRUm UWAGI
Dwustronne biurko sprawdzi się zarówno dla
rodzeństwa jak i czwórki przyjaciół, którzy
akurat mają ochotę pograć w chińczyka.
Już nie musisz ustawiać biurka pod ścianą lub
w kącie. Ty jesteś projektantem swojego pokoju
i decydujesz, które miejsce będzie najlepsze do
zabawy, nauki i pracy.

Kubek Ordo

22 zł
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Przybornik Ordo 

49 zł
Ściskacze 
do książek
Safari

29 zł
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Dla uzupełnienia kolekcji zaprojektowaliśmy 
też klasyczną kanapę i łóżko 90x200 cm
z zaskakującym wózkiem Tipi. Można na 
nim zawiesić tkaninę - dla młodszych 
będzie inspiracją  do tworzenia pierwszych 
indiańskich wigwamów, a dla nastolatków 
sposobem na wydzielenie swojej osobistej 
strefy.  W dolnej części kanapy możesz 
zamontować szufladę lub wysuwane 
dodatkowe miejsce do spania.
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KOlEKCjA SPOT yOUnG

Oświetlenie LED do półek łóżka 
piętrowego
cena: 199,00 zł*

Stolik łóżka piętrowego
s99/g30/w19,5 cm
cena: 129,00 zł*

Baldachim łóżka piętrowego

Łóżko piętrowe Łóżko piętrowe z baldachimem

s161/g95/w62 cm
cena: 279,00 zł*

s105/g205/w184 cm
cena: 2899,00 zł*

s105/g205/w246 cm
cena: 3178,00 zł*

**cena bez materaca i podłogi 

**cena bez materaca i podłogi **cena bez materaca i podłogi **cena bez materaca i podłogi 

**cena bez materaca i podłogi 

Łóżeczko 140x70 cm

s75/g152/w97,5/75 cm
cena: 999,00 zł*

Łóżko z szufladą
Łóżko z łóżkiem dolnym i maskownicą

s95/g204/w42 cm
cena: 808,00 zł*

s95/g204/w42 cm
cena: 669,00 zł*

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

akacja

FRONT
Dostępne wybarwienia:

Organizer Ordo
Przybornik 
Ordo poziomy

Przybornik 
Ordo pionowy

s30/g1,5/w40 cm
cena: 49,00 zł*

s30/g10/w20 cm
cena: 59,00 zł*

s30/g20/w10 cm
cena: 59,00 zł*

Kubek Ordo
s13,5/w14 cm
cena: 22,00 zł*

biały / grafit

Zaprojektuj swój pokój z mebli Spot 
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/spot
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Wieszak ruchomy 
łóżka piętrowego
s51/g90/w137 cm
cena: 469,00 zł*

Łóżko z szufladą i wózkiem Tipi

Półka regałowa Półka z wieszakami

Wózek Tipi łóżka

s35/g30/w35 cm
cena: 99,00 zł*

s35/g12/w35 cm
cena: 89,00 zł*

s65/g12/w28 cm
cena: 179,00 zł za szt.*

Namiot do Wózka Tipi

s213/g100/w167 cm
cena: 899,00 zł*

s100/g213/w167 cm
cena: 1259,00 zł

Poduszki Rast

s213/g100/w167 cm
cena: 590,00 zł* **cena bez podłogi i materaca**cena ze stelażem, bez materaca

s85/g25
cena: 249,00 zł za szt.*

Wałki Rast

Kanapa
s96/g205/w65 cm
cena: 849,00 zł*

Kanapa z szufladą
s96/g205/w65 cm
cena: 1139,00 zł*

Kanapa z łóżkiem 
dolnym
s96/g205/w65 cm
cena: 1278,00 zł*

Meble VOX jest pierwszym laureatem w branży 
meblarskiej z Polski, który zdobył nagrodę 

iF DESIGN AWARD 2015 w kategorii Home Furniture 
za młodzieżowe łóżko piętrowe Spot.

Biurko
s128/g68/w81,5 cm
cena: 349,00 zł*

Biurko dwustronne
s148/g75/w150 cm
cena: 690,00 zł*

Toaletka z lustrem
s88/g60/w150 cm
cena: 699,00 zł*
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KOlEKCjA 4 yOU yOUnG
Pozwól dziecku być architektem swojego 
świata. Bo gdzie najbezpieczniej będzie mogło 
eksperymentować, jeśli nie w domu?

Meble z kolekcji 4 You pozwalają na pierwsze 
doświadczenia z przestrzenią i własne decyzje 
dotyczące wystroju wnętrza.
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TU WSzySTKO jEST
PO mOjEmU
Funkcjonalne łóżko 4 You ma dużo skrytek na skarby małe i duże. 
Wybierz opcję z baldachimem i stwórz kino domowe albo ekran do gier video. 
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Lampa stołowa
Emo

Zestaw kulek 
Happy Lights

Figurka Man 
z drewna

59 zł

129 zł

39 zł
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KOlEKCjA 4 yOU yOUnG

Szafa narożna 
s105/g103,5/w206 cm
cena: 1 249,00 zł*

Komoda z szufladami
s75/g42/w126,5 cm
cena: 999,00 zł*

Stolik nocny
s40,5/g42/w55,5 cm
cena: 479,00 zł*

Biurko 140
s142/g63,5/w78,5 cm
cena: 999,00 zł*

Szafka RTV 
s187/g42/w35cm
cena: 699,00 zł*

Nadstawka RTV 
s131,5/g40,5/w54cm
cena: 369,00 zł*

Skrzynka łóżka
s51/g15/w31,5 cm
cena: 99,00 zł*

Skrzynka duża
s31,5/g41/w31,5 cm
cena: 99,00 zł*

Skrzynka mała
s31,5/g41/w16 cm
cena: 80,00 zł*

Skrzynka wzdłużna
s80,5/g27/w44 cm
cena: 299,00 zł*

Półka poprzeczna
s65/g25/w54 cm
cena: 299,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa II
s100/g59/w206 cm
cena: 829,00 zł*

Szafa 1-drzwiowa II
s57,5/g42/w206 cm
cena: 549,00 zł*

Regał boczny wysoki szafy 
1-drzwiowej
s42/g22/w205 cm
cena: 549,00 zł*

Regał szeroki
s92/g40,5/w206 cm
cena: 549,00 zł*

biały

szary / morski / dąb

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

KOLORY SKRZYNEK
Dostępne wybarwienia:

Zaprojektuj swój pokój z mebli 4 You
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/4You
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Klamerka do łączenia półek 
na ścianie 2 sztuki
cena: 14,90 zł*

Szuflada łóżka
198/g65/w29 cm
cena: 249,00 zł*

Łóżko 1-osobowe z podłogą 
(120x200 cm)
s128/g208/w106 cm
cena: 1 400,00 zł* (bez materaca)

Łóżko 90x200 z baldachimem
(120x200 cm)
s97,5/g208/w207,5 cm
cena: 999,00 zł* (bez materaca i podłogi)

Łóżko z podnoszonym stelażem
cena: 1 680,00 zł* (bez materaca)
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KOlEKCjA EVOlVE
Indywidualność, kreatywność oraz innowacja 
to esencja Evolve. Kolekcja, która rozbudzi w Twoim 
dziecku pasję tworzenia. To coś więcej niż tylko 
meble.
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mEblIE InnE
nIż WSzySTKIE
Pomysłowa szafka dopasowana do kanapy pozwala zaoszczędzić przestrzeń, 
a gumki doczepione do frontów umożliwiają dekorowanie szafek zdjęciami 
i dodatkami.
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Zobacz jak zmienia się kanapa Evolve. 
Szafa, biurko i regał, współgrają z kanapą, 
ale mogą też funkcjonować oddzielnie. 
Uchylny materac skrywa praktyczny pojemnik 
na pościel. W dolnej szufladzie kanapy 
z łatwością zamontujesz dodatkowe łóżko.  
Biurko na kółkach możesz zawsze odsunąć 
i ustawić w innej części pokoju. Szafka 
dostawiana do szczytu łóżka zawiera w sobie 
wysuwane cargo z pojemnymi półkami.

Lampa 
podłogowa Collo 

199 zł
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Nadstawka szafy 
z szufladą 
s91/g53/w46,5 cm
cena: 419,00 zł*

Szafa z szufladą 
s91/g53/w190 cm
cena: 1 059,00 zł*

Szafa narożna 
s91/g91/w190 cm
cena: 1 269,00 zł*

Nadstawka szafy narożnej 
91/g91/w46,5 cm
cena: 529,00 zł*



KOlEKCjA EVOlVE
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Szuflada kanapy
s197/g67/w18,5 cm
cena: 239,00*

biały / czarny / szarypłyta laminowana 
dąb cynamonowy

KORPUS
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia:

Biurko przesuwne 
s140/g60/w78 cm
cena: 739,00 zł*

Półka wisząca 
s91/g30/w33 cm
cena: 209,00 zł*

Biurko 140 (L/P) 
s136/g66/w78,5 - 115 cm
cena: 999,00 zł*
Tablica uniwersalna (L/P)
cena: 199,00 zł*

Biurko 120 (L/P) 
s120/g60/w74,5 cm
cena: 629,00 zł*

Regał wąski 
s47/g45/w190 cm
cena: 529,00 zł*

Nadstawka
regału wąskiego 
s47/g45/w46,5 cm
cena: 259,00 zł*

Nadstawka
regału bibliotecznego 
s91/g45/w46 cm
cena: 419,00 zł*

Regał biblioteczny 
s91/g45/w190 cm
cena: 849,00 zł*

Zaprojektuj swój pokój z mebli Evolve
wykorzystując narzędzie VOXBOX 

vox.pl/Evolve

Kanapa
s95,5/g207/w81,5 cm
cena: 1039,00*

Szafka do kanapy 
s30/g95/w81 cm
cena: 479,00 zł*

Komoda wysoka 
s91/g45/w149,5cm
cena: 949,00 zł*

Fotel obrotowy Jungle 
s58/g52/w97 cm
cena: 689,00 zł*

Szafka RTV 
s120/g45/w50 cm
cena: 579,00 zł*

Komoda  niska 
s91/g45/w97,5 cm
cena: 899,00 zł*

Regał kanapy 
s95,5/g27,5/w69 cm
cena: 369,00 zł*



PANELE: VOX, kolekcja Szafir Prestige - dąb Macchiato
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KOlEKCjA SmART
Meble Smart to nigdy niekończąca się opowieść, 
która otwiera drzwi do świata kreatywności. Jeśli 
myślisz o pokoju gotowym na zmiany i dopasowanym 
do różnych potrzeb, w meblach Smart odkryjesz 
źródło ciągłej inspiracji. Przygoda rozpoczyna się 
w momencie montażu mebli – już wtedy możesz 
zdecydować, jakiego koloru będą poszczególne 
bryły. Szare, białe, dwukolorowe? Jakiej mają być 
wysokości? Zdecyduj sam i rozpocznij swoją własną 
przygodę projektanta.
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Poznaj meble, które zmieniają się wraz z ich właścicielem. 
Kolekcja skierowana jest zarówno do dzieci rozpoczynających edukację szkolną, jak i młodzieży. 
Wartością wyróżniającą te meble jest możliwość ich zmiany – nie tylko poprzez modyfikację 
wyglądu, ale również przez idealne dopasowanie ich do wieku, wzrostu i oczekiwań dzieci.

mEblE, KTÓRE nIE OGRAnICzAjĄ
TWOjEj WyObRAŹnI

159



160



Twoje dziecko będzie spędzać bardzo dużo czasu przy biurku, więc niezwykle istotne jest to, 
jak mebel dopasuje się do jego potrzeb. Poprzeczka montowana na dowolnej wysokości może 
być wykorzystana do zawieszania różnych przyborników i pomocy szkolnych. Podwójny blat to 
dodatkowe miejsce na chowanie laptopa czy podręczników. Jego wysokość możesz zmieniać 
i dostosować do wzrostu dziecka. Nad wszystkim góruje regał, dzięki któremu dziecko zyska 
przestrzeń do przechowywania książek i innych przedmiotów.

POznAj CEnTRUm dOWOdzEnIA 
TWOjEGO dzIECKA
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Smart 
nakładka

Smart 
nakładka

Smart 
nakładka

69 zł69 zł69 zł
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Komoda 2D 
s70/g37,5/w104,5 cm
cena: 549,00 zł*

Szafka RTV 100 
s100/g36/w53,5 cm
cena: 349,00 zł*

Półka wisząca 
s70/g23/w38,5 cm
cena: 249,00 zł*

Stolik kawowy 
s78/g68/w54,5 cm
cena: 399,00 zł*

Szafka 1-drzwiowa 
s36,5/g37,5/w53,5 cm
cena: 349,00 zł*

Regał na szafkę
RTV 100 
s108/g36/w154cm
cena: 439,00 zł*

Biurko z kontenerkami 
s151/g68/w85,5 cm
cena: 999,00 zł*

Regał otwarty 
s70/g36/w213,5 cm
cena: 599,00 zł*

Biurko L 140 
s142,5/g68/w87 cm
cena: 399,00 zł*

Regał na szafkę
RTV  70 i komodę 
s78/g36/w154 cm
cena: 399,00 zł*

Dodatkowe półki do szafy 2D
cena: 79 zł za 2szt.

Szafa narożna** 
s90,5/g92/w213,5 cm
cena: 1 499,00 zł*

Regał dwustronny s40,5/
g32,5/w154 cm
cena: 549,00 zł*

Tablica biurka 
z kontenerkami 
s154/g5,5/w51,5 cm
cena: 199,00 zł*

Regał z drzwiami** 
s70/g37,5/w213,5 cm
cena: 649,00 zł*

Regał biurka 
z kontenerkami 
s154/g36/w198,5 cm
cena: 699,00 zł*

Szafka RTV 70 
s70/g37,5/w53,5 cm
cena: 399,00 zł*

**dodatkowe 2 półki, 59zł
**dodatkowe półki 69zł 
za 2 szt.**dodatkowe 2 półki, 59zł

Dostawka 1D 
s35,5/g37,5/w213,5 cm
cena: 599,00 zł*

Szafa 2D 
s70/g57/w213,5 cm
cena: 999,00 zł*

KOlEKCjA SmART
Zaprojektuj swój pokój z mebli Smart

wykorzystując narzędzie VOXBOX 
vox.pl/Smart

płyta laminowana
biały / szary

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:
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Dźwig 
s83,5/g11,5/w154 cm
cena: 249,00 zł*

Stojak do lampy
s64/g11,5/w154 cm
cena: 149,00 zł*

Zestaw
do dekoracji mebli 
cena: 119,00 zł*

Przybornik do biurka 
s38,5/g32/w83,5 cm
cena: 249,00 zł*

Kanapa** 
s94,5/g214,5/w83,5 cm
cena: 1 278,00 zł*

Szuflada łóżka** 
s197/g83,5/w16 cm
cena: 499,00 zł*

Nakładki funkcyjne** 
Dostępne rozmiary: s26/w45 cm
cena: 59,00 zł*

Nakładki ozdobne** 
s26/w96 cm
cena: 69,00 zł*

Kolorowe nakładki metalowe** 
s96/w26 cm
cena: 69,00 zł*

Filcowy organizer** 
s26/w45 cm
cena: 48,00 zł*

Wieszak 
s83,5/g38,5/w154 cm
cena: 199,00 zł*

Łóżko 90x200**  
s94,5/g214,5/w83,5 cm
cena: 699,00 zł*

Łóżko z baldachimem** 
s214,5/g94,5/w198,5 cm
cena: 1 299,00 zł*

Łóżko piętrowe** 
s214,5/g102/w200,5 cm
cena: 1 999,00 zł*

**cena z kpl. okuć **cena z kpl. okuć **cena z kpl. okuć **cena z kpl. okuć

**cena bez materaca i podłogi

**pasuje do wszystkich  łóżek z kolekcji

**cena ze stelażem, bez materaca

**cena bez materaca i podłogi**cena bez materaca i podłogi



ŚCIANA: Kerradeco, Stone Moon

165



mEblE TAPICEROWAnE
Fotele, kanapy, szezlongi, pufy. Do wyboru, do koloru. 
Sprawdź bogatą ofertę mebli tapicerowanych na 
stronie vox.pl. 
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mEblE TAPICEROWAnE

Kanapa 3-os. Mio 
s225/g77/w72 cm
cena 2 390,00 zł*

Sofa 2-os.Roce
s130/g80/w82 cm
cena od 889,00 zł*

Sofa 2,5 z funkcją spania 
Noel
s187/g85/w90 cm
cena od 2 349,00 zł*

Fotel Amsterdam III
s86/g93/w83 cm
cena od 839,00 zł*

Puf z pojemnikiem
Amsterdam III
s52/g52/w42 cm
cena od 369,00 zł*

Fotel Darell
s100/g85/w90 cm
cena: 779,00 zł*

Sofa 2-os. Darell
s176/g86/w90 cm
cena: 990,00 zł*

Fotel Noel
s98/g85/w90 cm
cena od 879,00 zł*

Puf Noel
s68/g68/w45 cm
cena od 549,00 zł*

Fotel Roce
s80/g80/w82 cm
cena od 649,00 zł*

Puf Roce
s54/g54/w42 cm
cena od 399 ,00 zł*

Kanapa 2-os. Mio 
s152/g77/w72 cm
cena 1 790,00 zł*

Fotel Mio
s79/g77/w72 cm
cena 1 190,00 zł*

Fotel Grant
s71/g84/w88 cm
cena 1 599,00 zł*

Podnóżek Grant
s64/g44/w44 cm
cena 879,00 zł*

Narożnik z funkcją spania
Noel**
s233/g85-150/w90 cm
cena od 2 729,00 zł*

**możliwość wyboru
narożnika lewego
lub prawego
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Puf z pojemnikiem
Darell/Lars
s60/g60/w42 cm
cena: 399,00 zł*

Sofa 3-os. z funkcją spania 
Amsterdam III
s211/g93/w83 cm
cena od 2 729,00 zł*

Narożnik z funkcją spoania
Chester
s240/g86-195/w86 cm
cena od 2 790,00 zł*

Narożnik z funkcją spania
i otwieranym boczkiem Como
s311/g144-199/w88 cm
cena 3 390,00 zł*

Narożnik z funkcją spania
prawy Amsterdam III
s252/g147/w83 cm
cena 2 829,00 zł*

Narożnik z funkcją
spania Lars (mały)
s240/g86-180/w86 cm
cena: od 2 490,00 zł*

Narożnik z funkcją
spania Lars (duży)
s240/g240/w85 cm
cena: od 2 690,00 zł*

Fotel Lars
s100/g85/w90 cm
cena: 779,00 zł*

Narożnik z funkcją spania 
Darell
s242/g82-160/w85 cm
cena: od 1 990,00 zł*

Narożnik z funkcją spania
Milton prawy
s262/g189/w87 cm
cena od 3 399,00 zł*

Sofa 2,5-os. Milton
s192/g90/w87 cm
cena od 1 780,00 zł*

Sofa 3-os. Milton
s222/g90/w87 cm
cena od 2 399,00 zł*

Fotel Loft
s77/g90/w103 cm
cena od 999,00 zł*

Narożnik Durant bez blatów**
s305/g95-191/w88 cm
cena od 4 855,00 zł*

Narożnik Durant z blatami
s300/g95-191/w88 cm
cena od 4 295,00 zł*
** mebel modułowy, cena zależna od ilości 
modułów i rodzaju obicia

** mebel modułowy, cena zależna od ilości 
modułów i rodzaju obicia
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SAlOny I STOISKA 
fIRmOWE mEblE VOX:

Poniższe informacje dotyczą całego katalogu:
Ceny prezentowane w niniejszym katalogu są cenami sugerowanymi.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki, wymiarów, funkcji i cen prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog jest publikowany 
jedynie w celach informacyjnych. W katalogu zaprezentowano przykładowe wzory z oferty komplementarnej. Niektóre artykuły prezentowane na zdjęciach 
aranżacyjnych stanowią jedynie dekorację i nie są na sprzedaż. Copyright by Meble VOX Sp. z o.o. S.K. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek 
materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości.

Szczegółowa i aktualna lista punktów sprzedaży 
dostępna na meble.vox.pl

System ratalny to prosty sposób na udane zakupy:

•  Korzystny i elastyczny system zakupów ratalnych
•  Decyzja kredytowa w sklepie
•  Dobrowolne ubezpieczenia na zdrowie i życie
•  W salonach Meble VOX często dostępne są atrakcyjne promocje kredytów ratalnych. 
   Szczegóły u sprzedawców w salonie.
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