
Najniższe ceny. Lubię to!
Oferta ważna od 19 lutego do 4 marca

RRSO=0%
Kredyt dostępny przy zaKupie za min. 2000 zł

10 Rat x 0%

www.abRa-mebLe.pL  - zamów ONLiNeinfolinia: 660 627 627
zadzwoń i zamów

witryna Bordo

52699
619 99-15%

witryna Bordo

50999
599 99-15%

komoda Bordo

59999
669 99-10%

system Bordo

266/182

rUCHome 
ZAGŁÓWKI

aksamitna
tkanina

299999
309999-100zł 

Narożnik prawy/lewy. Wymiary 266/182/43-98, pow. spania 126/211. Sie-
dzisko sprężyna falista. Pojemnik na pościel. Inne kolory i tkaniny dostępne na 
zamówienie. Funkcja spania.  

narożnik TyBET

15 %
taniej

do



Wymiary 242/97/88. Pow. spania 146/200. Inne kolory i 
tkaniny dostępne na zamówienie. Siedzisko sprężyna falista, 
oparcie sprężyna bonell. Pojemnik na pościel. Funkcja spania.

KANAPA lIZboNA

materac
w cenie
łóżka

dwa
pojemniki
na pościel

dwa
zagłówki

do wyboru

Wymiary zewnętrzne (szer./dł.) 165/212/42. 
Powierzchnia spania (szer./dł.) 161/201. Dwa po-
jemniki na pościel. Materac i stelaż w komplecie.

ŁÓżKo trIo159999
179999-200zł 

pOzNaj 
NaSze 
paNeLe

taniej

10 %od

25 %do

paNeLe 
LamiNOwaNe

paNeLe 
wiNyLOwe

paNeLe 
dRewNiaNe

cała oferta na www.abra-meble.pl

SpRawdź pROmOcyjNą OfeRtę 
paNeLi Na StRONach 20-23

RRSO=0%
Kredyt dostępny przy zaKupie za min. 2000 zł

10 Rat x 0%

159999
179999-200zł 
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Uwaga: wszystkie wymiary mebli podano w kolejności - szerokość / głębokość / wysokość.

szafka RTV BO-03
141/52/48

www. abra-meble.pl

komoda wąska BO-09
81/42/93

witryna niska BO-06
86/42/152

półka zamykana BO-05
141/35/42

półka BO-04
120/22/22

komoda BO-07
141/42/93

komoda szkło BO-08
141/42/93

witryna wysoka BO-02
51/42/198

szafa BO-01
85/52/198

stół BO-11
160/90/76

system BORDO

stolik BO-10
120/65/43

System BORDO dostępny w wybarwieniu korpus dąb sonoma czekoladowy, front biały połysk. W skład systemu wchodzą: szafa 
2D, witryna wysoka, szafka RTV, półka wisząca, półka zamykana, witryna niska, komoda 2D4SZ, komoda ze szkłem, komoda 
4SZ, stolik kawowy, stół rozkładany. Oświetlenie LED dostępne na zamówienie. Oferta stanowi wyłączność dla sieci sklepów 
ABRA.

Uwaga: wszystkie wymiary mebli podano w kolejności - szerokość / głębokość / wysokość.

szafka RTV BO-03
141/52/48

www. abra-meble.pl

komoda wąska BO-09
81/42/93

witryna niska BO-06
86/42/152

półka zamykana BO-05
141/35/42

półka BO-04
120/22/22

komoda BO-07
141/42/93

komoda szkło BO-08
141/42/93

witryna wysoka BO-02
51/42/198

szafa BO-01
85/52/198

stół BO-11
160/90/76

system BORDO

stolik BO-10
120/65/43

System BORDO dostępny w wybarwieniu korpus dąb sonoma czekoladowy, front biały połysk. W skład systemu wchodzą: szafa 
2D, witryna wysoka, szafka RTV, półka wisząca, półka zamykana, witryna niska, komoda 2D4SZ, komoda ze szkłem, komoda 
4SZ, stolik kawowy, stół rozkładany. Oświetlenie LED dostępne na zamówienie. Oferta stanowi wyłączność dla sieci sklepów 
ABRA.

witryna wysoka bo-02
51/42/198

szafa  bo-01
85/52/198

System dostępny w wybarwieniu korpus dąb so-
noma czekoladowy, front biały połysk. oświetlenie 
lED dostępne na zamówienie. oferta stanowi wy-
łączność dla sieci sklepów AbrA.

witryna niska bo-06
86/42/152 

system 
bORdO

komoda bo-08
141/42/93

Uwaga: wszystkie wymiary mebli podano w kolejności - szerokość / głębokość / wysokość.

szafka RTV BO-03
141/52/48

www. abra-meble.pl

komoda wąska BO-09
81/42/93

witryna niska BO-06
86/42/152

półka zamykana BO-05
141/35/42

półka BO-04
120/22/22

komoda BO-07
141/42/93

komoda szkło BO-08
141/42/93

witryna wysoka BO-02
51/42/198

szafa BO-01
85/52/198

stół BO-11
160/90/76

system BORDO

stolik BO-10
120/65/43

System BORDO dostępny w wybarwieniu korpus dąb sonoma czekoladowy, front biały połysk. W skład systemu wchodzą: szafa 
2D, witryna wysoka, szafka RTV, półka wisząca, półka zamykana, witryna niska, komoda 2D4SZ, komoda ze szkłem, komoda 
4SZ, stolik kawowy, stół rozkładany. Oświetlenie LED dostępne na zamówienie. Oferta stanowi wyłączność dla sieci sklepów 
ABRA.

szafka rtV bo-03
141/52/48

półka zamykana bo-05
141/35/42

komoda bo-07
141/42/93

komoda bo-09
81/42/93

półka bo-04
120/22/22

witryna Bordo

50999
599 99-15%

witryna Bordo

52699
619 99-15%

64799
719 99-10%

40 %
taniej

do

System wykonany w wybarwieniu sanremo jasne z 
frontami biały połysk. oświetlenie lED dostępne 
na zamówienie. oferta stanowi wyłączność dla sieci 
sklepów AbrA.

system 
sanRemO

półka zamykana sanremo 36
150/31/30
179,99/299,99  

komoda Sanremo 45
90/41/86

witryna wysoka 
sanremo 10          
57/41/192    

szafa sanremo 70
90/58/192
549,99/799,99   

witryna niska 
sanremo 15 
90/41/142      

komoda sanremo 44
135/41/86

szafka rtv sanremo 25 
150/47/44
319,99/499,99

witryna Sanremo

39999
599 99-30%

witryna Sanremo

47999
699 99-30%

34999
499 99-30%

komoda Sanremo

51999
749 99-30%

15 %
taniej

do
Uwaga: wszystkie wymiary mebli podano w kolejności - szerokość / głębokość / wysokość.

szafka RTV BO-03
141/52/48

www. abra-meble.pl

komoda wąska BO-09
81/42/93

witryna niska BO-06
86/42/152

półka zamykana BO-05
141/35/42

półka BO-04
120/22/22

komoda BO-07
141/42/93

komoda szkło BO-08
141/42/93

witryna wysoka BO-02
51/42/198

szafa BO-01
85/52/198

stół BO-11
160/90/76

system BORDO

stolik BO-10
120/65/43

System BORDO dostępny w wybarwieniu korpus dąb sonoma czekoladowy, front biały połysk. W skład systemu wchodzą: szafa 
2D, witryna wysoka, szafka RTV, półka wisząca, półka zamykana, witryna niska, komoda 2D4SZ, komoda ze szkłem, komoda 
4SZ, stolik kawowy, stół rozkładany. Oświetlenie LED dostępne na zamówienie. Oferta stanowi wyłączność dla sieci sklepów 
ABRA.

Uwaga: wszystkie wymiary mebli podano w kolejności - szerokość / głębokość / wysokość.

szafka RTV BO-03
141/52/48

www. abra-meble.pl

komoda wąska BO-09
81/42/93

witryna niska BO-06
86/42/152

półka zamykana BO-05
141/35/42

półka BO-04
120/22/22

komoda BO-07
141/42/93

komoda szkło BO-08
141/42/93

witryna wysoka BO-02
51/42/198

szafa BO-01
85/52/198

stół BO-11
160/90/76

system BORDO

stolik BO-10
120/65/43

System BORDO dostępny w wybarwieniu korpus dąb sonoma czekoladowy, front biały połysk. W skład systemu wchodzą: szafa 
2D, witryna wysoka, szafka RTV, półka wisząca, półka zamykana, witryna niska, komoda 2D4SZ, komoda ze szkłem, komoda 
4SZ, stolik kawowy, stół rozkładany. Oświetlenie LED dostępne na zamówienie. Oferta stanowi wyłączność dla sieci sklepów 
ABRA.

Uwaga: wszystkie wymiary mebli podano w kolejności - szerokość / głębokość / wysokość.

szafka RTV BO-03
141/52/48

www. abra-meble.pl

komoda wąska BO-09
81/42/93

witryna niska BO-06
86/42/152

półka zamykana BO-05
141/35/42

półka BO-04
120/22/22

komoda BO-07
141/42/93

komoda szkło BO-08
141/42/93

witryna wysoka BO-02
51/42/198

szafa BO-01
85/52/198

stół BO-11
160/90/76

system BORDO

stolik BO-10
120/65/43

System BORDO dostępny w wybarwieniu korpus dąb sonoma czekoladowy, front biały połysk. W skład systemu wchodzą: szafa 
2D, witryna wysoka, szafka RTV, półka wisząca, półka zamykana, witryna niska, komoda 2D4SZ, komoda ze szkłem, komoda 
4SZ, stolik kawowy, stół rozkładany. Oświetlenie LED dostępne na zamówienie. Oferta stanowi wyłączność dla sieci sklepów 
ABRA.

półka bordo

27899
309 99-10  %

bufet sanremo 48
135/38/103
509,99/799,99

półka sanremo 35
135/23/23 
59,99/99,99 
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System dostępny w kolorze dąb sonoma z frontami 
w kolorze biały połysk. oświetlenie lED dostępne 
na zamówienie.

biurko oNE 12
120/63/76

komoda oNE 1
155/42/88

półka wisząca oNE 10
155/35/30

półka wisząca oNE 8 i oNE 9
120/19,5/21 i 155/19,5/21

szafka rtV oNE 5
155/50/48

szafka rtV oNE 4
120/50/48

komoda oNE 3
110/42/105

witryna niska oNE 13
100/42/147

szafa oNE 7
100/57/192

bieliźniarka 
oNE 11
68/42/192

regał oNE 11
68/42/192

witryna wysoka 
oNE 6
65/42/192

szafa oNE 15
165/57/210

system One
komoda oNE 2
95/42/88

stół VIGo
90/140-180/76

(biał pOłysk)38249
44999-15%

witryna one

51299
56999-10%

witryna one

44999
52999-15%

komoda one

50999
59999-15%

15 %
taniej

do
Wersja prawa/lewa. Wymiary 330/164-212/86-102. Pow. spania 
117/250. Inne kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. Siedzisko sprę-
żyny faliste. Dwa pojemniki na pościel. Funkcja spania.

359999
379999-200zł 

NArożNIK NIxoN

dwa
pojemniki
na pościel

330/164

NArożNIK SolAr

275/178

Narożnik uniwersalny (prawy/
lewy). Wymiary 275/178/73, 
powierzchnia spania 160/230. 
W siedzisku sprężyna falista. 
Inne kolory i tkaniny dostępne 
na zamówienie. Pojemnik na 
pościel. Funkcja spania.

279999
289999-100zł 

duża
powierzchnia

spania

rUCHome 
ZAGŁÓWKI

naROżnik aviO
Wersja prawa/lewa. Wymiary 234/140/89, po-
wierzchnia spania 126/200. Inne kolory i tkaniny 
dostępne na zamówienie. Siedzisko sprężyna bo-
nellowa. Pojemnik na pościel. Funkcja spania. 

234/140

159999
184999-250zł 

Narożnik uniwersalny (prawy/lewy). Wymiary 
271/164/86, pow. spania 141/212. Inne kolory i 
tkaniny dostępne na zamówienie. Siedzisko sprę-
żyna falista. Pojemnik na pościel. Funkcja spania.

NArożNIK buENo Z PuFAMI 

pufy
gratis

271/164179999
199999-200zł 

Narożnik uniwersalny (lewy/prawy). Wymiary 
230/159/93, pow. spania 144/200. Inne kolory i tkani-
ny dostępne na zamówienie. Siedzisko sprężyna falista. 
Pojemnik na pościel. Funkcja spania. 

NArożNIK CArlA

189999
199999-100zł 

230/159
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b

d

a

c

93499
1099 99-15%

witryna Kashmir

witryna Kashmir

116910
129999-10%15 %

taniej
do

komoda KSMK26 
178,3/48,2/95,9

półka KSMb01
121/23,6/33,5

stół KSMt40
160-205/90/75

stolik KSMt30
120/60/45

szafka rtV KSMt22
122,7/48,2/66,6

komoda KSMK223
123/48/96

szafka rtV KSMt231
147,4/48,2/66,6

system 
kashmiR

System KASHMIr dostępny w kolorze pinia 
biała. W witrynach zastosowano szkło har-
towane. Na frontach dekoracyjne szprosy. 
oświetlenie lED dodatkowo płatne.

łóżko KSMl 181
191/211/99

krzesło KASHMIr 2 SZt.
46/46/96

118799
131999-10%

witryna niska KSMV64witryna wysoka KSMV73 komoda KSMK43szafa KSMS85szafa KSMS82
123/48,2/162,378/48,2/210,3 123/48,2/143,3268/63/206123/66/210

Wersja lewa/prawa. Wymiary 
292/183/80-101, powierzchnia 
spania 129/233. Siedzisko spręży-
ny falista oraz pianka wysokoela-
styczna Hr. Inne kolory i tkaniny 
dostępne na zamówienie. Pojemnik 
na pościel. Funkcja spania. 

NArożNIK PEDro

ruCHoME PoDŁoKIEtNIKI I oPArCIA

292/183

Wersja prawa/lewa. Wymiary 
(szer./gł./wys.)  276/183/80, 
powierzchnia spania (szer./dł.) 
135/221. Inne kolory i tkaniny 
dostępne na zamówienie. Sie-
dzisko sprężyna falista. Pojemnik 
na pościel. Funkcja spania.

NArożNIK MIlANo

276/183

199999
209999-100zł 

319999
349999-300zł

Wersja prawa/lewa. Wymiary 273/227/98, powierzchnia spania 123/203. Inne kolory 
dostępne na zamówienie. Siedzisko sprężyna falista. Pojemnik na pościel.  Funkcja spania. 

 

narożnik garry

273 /227

ruCHoME ZAGŁÓWKI

289999
299999-100zł 

NArożNIK bElluNo

242/165

Narożnik uniwersalny (lewy/prawy). 
Wymiary 242/165/90, powierzch-
nia spania 128/212. Inne kolory i 
tkaniny dostępne na zamówienie. 
Sprężyna falista. Funkcja spania. Po-
jemnik na pościel.

189999
219999-300zł 

tkanina
hydrofobowa

76410
84999-10%

stół Kashmir
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system sanremo
WSZYSTKIE ELEMENTY KOLEKCJI 

NA WWW.ABRA-MEBLE.PL

witryna lena

50999
59999-15%

szafka rtV lena

31499
34999-10%

szafka rtV lENA 3
120/54/44

System dostępny w kolorze dąb lefkas ciemny. 
oświetlenie lED dostępne na zamówienie.

stolik lENA 11
110/60/55

szafka rtV lENA 10
138/54,2/44,2

komoda lENA 4
120/42/86,5

półka lENA 5
120/25/56

system lena

15 %
taniej

do

62999
699 99-10%

witryna lena

62999
69999-10%

stół lena

42499
49999-15%

witryna wysoka lENA 1
80/37/194

szafa lENA 7
80/54/194

stół lENA 12
152-192,4/90/76witryna niska lENA 2

80/37/158 

Wymiary 197/94/89, powierzchnia spania 148/197. Sprężyny typu bonell. Inne ko-
lory i tkaniny dostępne na zamówienie. Pojemnik na pościel. Funkcja spania.

KANAPA 
lorA

134999
142999

Wymiary  230/99/92, powierzchnia spania 148/196. Inne kolory i tkaniny dostęp-
ne na zamówienie. Siedzisko sprężyna falista i bonell. Pojemnik na pościel. Funkcja 
spania.

KANAPA 
AStorIA

159999
179999-200zł 

KANAPA 
KIrStEN
Wymiary (szer./gł./
wys.) 228/100/72-94. 
Pow. spania (szer./dł.) 
151/195. Inne kolory 
i tkaniny dostępne na 
zamówienie. W sie-
dzisku sprężyna falista. 
Pojemnik na pościel. 
Funkcja spania.

aksamitna
tkanina

199999
209999-100zł 

duża
powierzchnia

spania

SoFA 
IMPErIA

Wymiary (szer./gł./wys.) 204/99/91, powierzchnia spania (szer./dł.) 150/202. Inne 
kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. Pojemnik na pościel. Siedzisko sprężyny 
faliste. Funkcja spania.

179999
189999-100zł 

duża
powierzchnia

spania

Wymiary 234/99/86. pow. spania 153/196. Inne kolory i tkaniny dostępne na za-
mówienie. Siedzisko sprężyna falista, oparcie sprężyna bonell. Mechanizm ułatwia-
jący rozkładanie. Pojemnik na pościel. Funkcja spania.

duża
powierzchnia

spania

aksamitna
tkanina

KANAPA 
WENuS

169999
179999-100zł 
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Wymiary 220/90/98. Powierzchnia spania 124/190. Inne tkaniny i kolory dostęp-
ne na zamówienie. W siedzisku i oparciu zastosowano sprężyn faliste. Pojemnik 
na pościel. Funkcja spania.

WErSAlKA 
KENDy

124999
134999-100zł 

Wymiary (szer./gł./wys.) 186/91/87. Powierzchnia spania (szer./dł.) 118/186. 
Inne kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. Sprężyny typu bonell. Pojemnik 
na pościel. Funkcja spania.

WErSAlKA 
lENA

74999
849 99-100zł

Wymiary kanapy 219/94/94. Powierzchnia spania 147/191. Inne tkaniny i kolory do-
stępne na zamówienie. Sprężyny typu bonell. Pojemnik na pościel. Funkcja spania. Wy-
miary fotela 83/83/94. Wymiary pufy 57/57/47. 

159999
169999-100zł 

KANAPA 
DIorA

Wymiary 212/98/81, pow. spania 150/198. 
Inne kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. 
Siedzisko sprężyna falista i bonell. Pojemnik 
na pościel. Funkcja spania.

duża
powierzchnia

spania

SoFA 
santana

159999
169999-100zł 

Wymiary 90/90-180/76.
 

StÓŁ VArIo
42999

46999

Wymiary 43/40/96.
 

KrZESŁo NIKo

17999
19999

Wymiary 90/136-210/75.
 

StÓŁ joWISZ

99999
119999-200zł

Wymiary 70/120-160/76,5
StÓŁ Kurt

32999
37999

Wymiary 42/42/47-100.
 

KrZESŁo EMMA

14999
16999

Wymiary  45/43/99.
KrZESŁo Solo

25999
27999

9899
10999

Wymiary 45/45/97,5.
KrZESŁo DoNA

Wymiary 45/43/92. 
krzeSło freSa

21599
23999

Wymiary 42/55/99. 
KrZESŁo PortA

20699
22999

Wymiary 46/64/84.
KrZESŁo ENZo

21599
23999

19999
21999

Wymiary 40/38/96. 
KrZESŁo H261

Wymiary 90/140-180/76. 
StÓŁ VIGo

42999
49999

10 %
taniej

20699
22999

Wymiary 43/40/94.
KrZESŁo VErA

WErSAlKA 
aUra

79999
899 99-100zł

Wymiary  200/91/87. Powierzchnia spania 112/194. Inne tkaniny i kolo-
ry dostępne na zamówienie. Pojemnik na pościel. Sprężyny bonell. Funkcja 
spania.



SoFA otIS
trzy poduszki oparciowe. Wymiary  
196/91/90, powierzchnia spania 138/196. 
Inne tkaniny i kolory dostępne na zamówie-
nie. Pojemnik na pościel. Sprężyny bonell. 
Funkcja spania.

119999
129999-100zł 

SoFA Etro
Sofa uniwersalna (prawa/lewa). Wymiary (szer./
gł./wys.) 147/84/82. Pow. spania (szer./dł.) 
80/199. Inne kolory i tkaniny dostępne na zamó-
wienie. W siedzisku sprężyny faliste. Pojemnik na 
pościel. Funkcja spania.

99999
109999-100zł

aksamitna
tkanina

Wymiary  (szer./gł./wys.) 195/85/90. Po-
wierzchnia spania (szer./dł.) 118/195. Inne 
kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. 
Siedzisko i oparcie sprężyna bonell. Pojem-
nik na pościel. Funkcja spania.

WErSAlKA DorIS

79999
899 99-100zł

159999
169999-100zł 

208/144

Narożnik uniwersalny 
(prawy/lewy). Wymiary 
208/144/73, powierzch-
nia spania 142/200. Pufa 
w komplecie. Siedzisko 
sprężyna bonellowa. Inne 
kolory i tkaniny dostępne 
na zamówienie. Pojemnik 
na pościel. Funkcja spania. 

NArożNIK 
NArVIK

komoda 4S
86,5/40/95

biurko 1D2S
120/60/75

szafa 3D4S
126,5/59/210

witryna 1D1W1S
56/40/210

regał otwarty 1D1S
56/40/210

regał/bieliźniarka 2D1S
56/40/210

witryna niska 2D1W1S
96,5/40/172

komoda 4D1S
159,5/40/95

komoda 3D2S
126,5/40/95

szafka rtV 1D1S
126,5/40/51półka

118,5/21,5/26,5

regał wiszący
120/23/40

szafka nocna 1S
46,5/40/45

szafa 4D1S
86,5/59/210

ława
120/60/50,5

łóżko 160
167,5/223/89,5

szafa narożna 2D
101,5/101,5/210

łóżko 90
99/206/86,5

łóżko 2S/90
94/205/71,5

System dostępny w wybarwieniu kasztan nairobi z wstaw-
kami we frontach w kolorze onyx.system axeR

10 %
taniej

biurko Axer

35999
39999-10%

szafa Axer

71099
78999-10%

łóżko Axer

57599
63999-10%
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szafa tItto
100/56,5/192

bieliźniarka totto
68/41,5/192

regał otwarty tItto
68/41,5/192

komoda titto

43199
47999-10%

35699
41999-15%

biurko titto

komoda tItto 4D
110/41,5/105

komoda tItto 4S
95/41,5/88

szafka wisząca tItto
120/25/36

szafa narożna tItto
90/90/192

komoda tItto 3D3S
150/41,5/88

System dostępny w wybarwieniu korpus 
dąb sonoma, front w kolorze antracyt. system tittO

biurko tItto
120/62,5/76

35699
41999-15%

10 %
taniej

do

szafa narożna titto

55299
64999-15%

Wymiary 90/194/60. Pow. spania 90/190. 
Inne kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. 
Pojemnik na pościel. 

84999
949 99-100zł

tAPCZAN 
PIxEl

poduszka
gratis

Wersja prawa/lewa. Wymiary 
204/145/89, powierzchnia spania  
144/200. Inne kolory i tkaniny dostęp-
ne na zamówienie. Siedzisko sprężyna 
bonellowa. Pojemnik na pościel. Funkcja 
spania. 

NArożNIK rINo

204/145

SoFA brAVo

Wymiary 199/88/87, powierzchnia spania 
135/197. Inne kolory i tkaniny dostępne na 
zamówienie. Pojemnik na pościel. Siedzisko 
sprężyny faliste. Funkcja spania.119999

129999-100zł 

129999
139999-100zł 

Wersja prawa/lewa. Wymiary 210/135/88, 
powierzchnia spania  133/198. Inne kolory i 
tkaniny dostępne na zamówienie. Siedzisko 
sprężyna bonellowa. Pojemnik na pościel. 
Funkcja spania. 

129999
139999-100zł 

NArożNIK ColIN

210/135

Wymiary 82/172/52, powierzchnia 
spania 80/160. Funkcja spania. 

ŁÓżKo 
aUto

materac
w cenie
łózka

55999
619 99

Wymiary 163/85/65, powierzchnia spania 80/160. 
Inne kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. 
Szuflady na pościel. Funkcja spania. 

ŁÓżKo 
rAFI

materac 
i szuflada 

w cenie
łóżka

44999
599 99-150zł
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KoMoDA 
HIltoN 04
Wymiary 60/40/119,8. 

43199
47999

KoMoDA 
HIltoN 07
Wymiary 100/40/119,8

52199
57999

KoMoDA 
HIltoN 03
Wymiary 100/40/81,4.

40499
44999

KoMoDA 
HIltoN 01
Wymiary 160/40/81,4.

62999
69999

220 cm

139999
1499 99-100zł 

SZAFA 
verona 
220
Wymiary 
220/61/215. 

SZAFA VEroNA 120
Wymiary 122/60/200. 

200 cm

122 cm

64999
69999

 Wymiary 150/60/200.
SZAFA AVolA

200 cm

150 cm

67999
74999

215 cm

WITAJ W STREFIE zdRoWEgo Snu
Wymiary zewnętrzne, wymiary 146/206/79. Pow. spania 140/200. Materac i stelaż w komplecie.  
ŁÓżKo rHoNE

89999
999 99-100zł 

MAtErAC SIlVErStAr 160
Wymiary, 160/200.

99999
109999-100zł 

MAtErAC DEluxE
Wymiary, 160/200.

SpRężyNy 
kieSzeNiOwe

7 StRef
twaRdOści

włókNO
kOkOSOwe

pRaNieSpRężyNy 
kieSzeNiOwe

7 StRef
twaRdOści

piaNka
pOLiuRetaNOwa

pRaNie

99999
109999-100zł 

Wymiary 
200/61/215. 

109999
1199 99-100zł 

Wymiary  
250/63/215. 

215 cm

250 cm

169999
1899 99-200zł 

SZAFA 
ArtI

1399 99
1499 99-100zł 

SZAFA 
verona 
200
Wymiary 
200/61/215. 

200 cm

215 cm

200 cm 209999
219999-100zł 

Wygodne łóżko kontynentalne 162/218/48. Składa się dwóch skrzyń, zagłowia,  ma-
teraca oraz materaca nawierzchniowego (toppera). Skrzynie wyposażone są w dwa 
pojemniki na pościel z automatem wspomagającym rozkładanie.

topper
w cenie
łóżka

stelaż
i materac

w komplecie

dwa
pojemniki
na pościel

ŁÓżKo box

215 cm

SZAFA 
verona 
200

SZAFA VEroNA 180
Wymiary 180/60/200. 

200 cm

180 cm

89999
999 99-100zł 

165 cm

210 cm

Wymiary (szer./gł./wys.) 165/57/210.
SZAFA oNE

89999
999 99-100zł 

10 %
taniej

57999
64999-10%

45999
51999-10%

Wymiary  100/42/91. 
KoMoDA ArtI 10

Wymiary  160/42/91.
KoMoDA ArtI 09

129999
139999-100zł 

Wymiary 201,6/79,5/61. Powierzchnia spania 150/195. Pojemnik na pościel. Funkcja spania.ŁÓżKo Fox

duża
powierzchnia

spania

materac
i poduszki 

w cenie 
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dąb clOe 5382

struktura drewna, 
4 stronna V-fuga, 
INDEKS: 5600255

1 szt: 0,2663 m2

szerokość: 193 mm
długość: 1380 mm

1 opak: 9 szt; 2,397 m2

grubość klasa
ścieralności

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

8 mm

15
lat

ac4

klasa
użyteczności

32

system 
montażu

Do panela polecamy listwę przy-
podłogową Parquet Mercado 
314 Jesion w cenie 15,99 za szt./ 
6,40 za mb./250x5,5 cm

2995
cena za m2 3599

wiąz amaRanta 5375

struktura drewna, 
4 stronna V-fuga, 
INDEKS: 5698625

1 szt: 0,2663 m2

szerokość: 193 mm
długość: 1380 mm

1 opak: 9 szt; 2,397 m2 Do panela polecamy listwę przy-
podłogową Esquero Duo 656 
Wiąz Szary w cenie 16,99 za szt./ 
6,80 za mb./250x5,5 cm

3195
cena za m2 3999

grubość klasa
ścieralności

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

8 mm

15
lat

ac4

klasa
użyteczności

32

system 
montażu

panele laminOwane

dąb vivO 3282

struktura drewna, 
4 stronna V-fuga, 
INDEKS: 5614518

1 szt: 0,2663 m2

szerokość: 193 mm
długość: 1380 mm

1 opak: 9 szt; 2,397 m2

grubość klasa
ścieralności

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

8 mm

15
lat

ac4

klasa
użyteczności

32

system 
montażu

Do panela polecamy listwę przy-
podłogową SG 75  Dąb Macchiato 
w cenie 18,99 za szt./ 8,63 za mb./ 
220x7,5 cm

3295
cena za m2 4199

dąb livORnO 3033

synchroniczna struktura  
drewna, 4 stronna V-fuga, 
INDEKS: 5612328

1 szt: 0,2663 m2

szerokość: 193 mm
długość: 1380 mm

1 opak: 9 szt; 2,397 m2

3995
cena za m2 4299

Do panela polecamy listwę 
przypodłogową SG75 - J7 
Orzech Złoty w cenie 18,99 za 
szt. / 8,63 za mb. / 220x7,5 cm

grubość klasa
ścieralności

8 mm

15
lat

ac4

klasa
użyteczności

32

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

system 
montażu

panele laminOwane panele laminOwane
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dąb texas

struktura drewna, 
INDEKS: 5691362

1 szt: 0,2196 m2

szerokość: 180 mm
długość: 1220 mm

1 opak: 12 szt; 2,635 m2

5995
cena za m2 7299

4,2 mm

10
lat

0,3 mm
wate

grubość

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

odporność
na wilgoć

warstwa
ścieralna

system 
montażu

Do panela polecamy listwę przy-
podłogową Prestige P129 MDf 
Biała w cenie 20,99 za szt./ 8,75 
za mb./240x8 cm

dąb cOlORadO

struktura drewna, 
INDEKS: 5691364

1 szt: 0,2196 m2

szerokość: 180 mm
długość: 1220 mm

1 opak: 10 szt; 2,196 m2

7195
cena za m2 8999

Do panela polecamy listwę przy-
podłogową SG 75 Dąb Macchiato 
w cenie 18,99 za szt./ 8,63 za 
mb./220x7,5 cm

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

system 
montażu

4 mm

30
lat

waterproof

grubość odporność
na wilgoć

325 mm

10
lat

warstwa
ścieralna

panele winylOwe panele dRewniane

jesiOn vaRiOus

klasa: various, 
lakier matowy, 
INDEKS: 5622279

1 szt: 0,094 m2

szerokość: 130 mm
długość: 725 mm

1 opak: 7 szt; 0,65 m2

9895
cena za m2 10999

14 mm

CLICK!

5
lat

3-warstwy1-lamel

grubość lamele typ deski

system 
montażu

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

Do panela polecamy listwę przy-
podłogową drewnianą  w cenie 
29,99 za szt./ 13,63 za mb./ 
220x5,8 cm

dąb family

klasa: family; lakier standard; 
4 stronna v-fuga 
INDEKS: 5646212

1 szt: 0,094 m2

szerokość: 130 mm
długość: 725 mm

1 opak: 7 szt; 0,65 m2

10895
cena za m2 124 99

14 mm

CLICK!

5
lat

3-warstwy1-lamel

grubość lamele typ deski

system 
montażu

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

Do panela polecamy listwę przy-
podłogową drewnianą białą  
w cenie 31,99 za szt./ 14,54 za 
mb. / 220x6 cm
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Kredyt dostępny 

przy zaKupie za 

min. 2000 zł

 adresy wszystkich sklepów na: abra-meble.plZAMóW ONLINE

oferta ważna od 19.02 do 4.03.2021 lub do wyczerpania zapasów. Przez rrSo należy rozumieć rzeczywistą roczną Stopę oprocentowania, obliczoną na podstawie reprezentatywnego przykładu dla kredytu 
ratalnego dostępnego w AbrA S.A na dzień 25.09.2020 r. Minimalna kwota kredytu wynosi 2 000 zł. Maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000,00 zł. okres kredytowania 10 miesięcy. Przyznanie kredytu 
oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, dokonanej przez bNP Paribas bank Polska S.A. (dalej „bank”). AbrA S.A., współpracuje z bankiem i jest umocowana do świad-
czenia w imieniu banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy materiał ma nie stanowi oferty w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego.  Meble do samodzielnego montażu. Wymiary mebli tapicerowanych podawane są z tolerancją do 5 cm.    Adresy, telefony, mapki dojazdowe do sklepów dostępne na www.abra-meble.pl  
Zdjęcia mogą się różnić od produktów dostępnych w sprzedaży. Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest  publikowana jedynie w celach informacyjnych. Ceny zawierają podatek VAt. 
Wszystkie elementy niniejszego katalogu chronione są prawami autorskimi. Wymiary mebli podane są w kolejności szer./gł./wys.

RRSO=0%
10 Rat x 0%

79999
899 99-100zł 

Wymiary 87/97/105.
foTEl goBi


