
Najniższe ceny. Lubię to!
Oferta ważna od 14 do 27 stycznia

www.abra-mebLe.pL - zamów oNLiNe

infolinia: 660 627 627
zadzwoń i zamów

Niższe ceNy 
paNeLi!

taniej

10 %od

20 %do

paNeLe 
LamiNowaNe

paNeLe 
wiNyLowe

paNeLe 
drewNiaNe

cała oferta na www.abra-meble.pl

Nowość! 
LameLe ścieNNe 3d
(str. 8)



kupuj online

panele laminOwane panele laminOwane

www.abra-meble.pl

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 m. /250x5,5 cm

3195
cena za m2 3999

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 m. /250x5,5 cm

3295
cena za m2 4099

grubość klasa
ścieralności

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

8 mm

15
lat

ac4

klasa
użyteczności

32

system 
montażu

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

8 mm

15
lat

ac4

klasa
użyteczności

32
Do panela polecamy listwę przy-
podłogową SG 75  Dąb Macchiato 
w cenie 19,95 za szt./ 9,07 za m. / 
220x7,5 cm

3495
cena za m2 4299

dąb cavallO 50839

struktura drewna, 
4 stronna V-fuga, 
INDEKS: 5600768

1 szt: 0,2495 m2

szerokość: 194 mm
długość: 1286 mm

1 opak: 8 szt; 1,996 m2

3795
cena za m2 4299

Do panela polecamy listwę przy-
podłogową Classen Prestige MDF 
Dąb Merida w cenie 29,99 za szt. 
/ 12,50 za m. /240x8 cm

grubość klasa
ścieralności

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

8 mm

15
lat

ac4

klasa
użyteczności

32

system 
montażu



kupuj online

panele laminOwane

www.abra-meble.pl

panele laminOwane

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

4395
cena za m2 5399

Do panela polecamy listwę 
przypodłogową SG75 - J7 
Orzech Złoty w cenie 19,95 za 
szt. / 9,07 za m. / 220x7,5 cm

grubość klasa
ścieralności

8 mm

15
lat

ac4

klasa
użyteczności

32

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

system 
montażu

dąb denver 55877

struktura drewna, 4-stronna  
V-fuga, wodoodporny;
INDEKS: 5630109

1 szt: 0,3623 m2

szerokość: 280 mm
długość: 1285 mm

1 opak: 6 szt; 2,158 m2 Do panela polecamy listwę przypod-
łogową Classen Prestige MDF Dąb 
Denver w cenie 34,99 za szt./ 17,50  
za m./ 200x8 cm

5595
cena za m2 6799

grubość klasa
ścieralności

8 mm

30
lat

ac5

klasa
użyteczności

33

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

system 
montażu

struktura drewna,
4 stronna V-fuga, 
INDEKS: 5670002

dąb FOrtress rOcHesta 
K4378

1 szt: 0,3375 m2

szerokość: 244 mm
długość: 1383 mm

1 opak: 8 szt; 2,700 m2 Do panela polecamy listwę przy-
podłogową SG75 - J5 Dąb Macchia-
to w cenie 19,95 za szt./ 9,07 za m./ 
220x7,5 cm

5195
cena za m2 6299

grubość klasa
ścieralności

8 mm

30
lat

ac4

klasa
użyteczności

32

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

system 
montażu

dąb evOKe KnOt sOlanO 
K5576

struktura drewna, 
4-stronna V-fuga, wodoodporny; 
INDEKS: 5630013

1 szt: 0,2669 m2

szerokość: 193 mm
długość: 1383 mm

1 opak: 9 szt; 2,402 m2 Do panela polecamy listwę przypodłogo-
wą SG75 – F6 Dąb Bursztynowy w cenie 
19,95 za szt./ 9,07 za m./ 220x7,5 cm

5595
cena za m2 6499

grubość klasa
ścieralności

8 mm

30
lat

ac5

klasa
użyteczności

33

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

system 
montażu



kupuj online

panele winylOwe

www.abra-meble.pl

dąb cOlOradO

struktura drewna, 
INDEKS: 5691364

1 szt: 0,2196 m2

szerokość: 180 mm
długość: 1220 mm

1 opak: 10 szt; 2,196 m2

8995
cena za m2 9999

Do panela polecamy listwę przy-
podłogową SG 75 Dąb Macchiato 
w cenie 19,95 za szt./ 9,07 za m. 
/220x7,5 cm

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

system 
montażu

4 mm

30
lat

waterproof

grubość odporność
na wilgoć

325 mm

10
lat

warstwa
ścieralna

bOltOn OaK

struktura drewna, 
INDEKS: 5607598

1 szt: 0,2457 m2

szerokość: 192 mm
długość: 1280 mm

1 opak: 8 szt; 1,97 m2

6495
cena za m2 7499

10
lat

waterproof

grubość

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

odporność
na wilgoć

system 
montażu

Do panela polecamy listwę 
przypodłogową SG75 - J5 Dąb 
Macchiato w cenie 19,95 za szt./ 
9,07 za m. /220x7,5 cm

4 mm

klasa
użyteczności

32

panele winylOwe

dąb nebrasca

struktura drewna, 
INDEKS: 5619301

1 szt: 0,2196 m2

szerokość: 180 mm
długość: 1220 mm

1 opak: 12 szt; 2,635 m2

6995
cena za m2 7999

4,2 mm

10
lat

0,3 mm
waterproof

grubość

gwarancja
producenta

ogrzewanie 
podłogowe

odporność
na wilgoć

warstwa
ścieralna

system 
montażu

Do panela polecamy listwę przy-
podłogową Esquero 602 Platan 
Arizoński w cenie 19,99 za szt./  
8,00 za m. / 250x6,66 cm

zapraszamy do obejrzeNia ekspozycji 
paNeLi w wybraNych skLepach abra:

zamawiaj online: www.abra-meble.pl lub przez infolinię: 660 627 627

biała podlaska, ul. sidorska 100
białogard, ul. kołobrzeska 45
brzesko, ul. mickiewicza 31
bydgoszcz, ul. gopr 2
bytom, ul. strzelców bytomskich 96
chojnice, ul. gdańska 56a
ciechanów, niechodzka 5
działdowo, ul. m. skłodowskiej-curie 35
giżycko, ul. jagiełły 1a
grudziądz, ul. focha 15
inowrocław, ul. niepodległości 35
jędrzejów, ul. partyzantów 73
kęty, ul. żwirki i wigury 19
koło, ul. marii konopnickiej 44
kołobrzeg, ul. sienkiewicza 19
konin, ul. spółdzielców 8a
kutno, ul. kościuszki 73
leszno, ul. narutowicza 143
lubartów, ul. kolejowa 7

nowy targ, ul. ludźmierska 26a
olkusz, al. 1000-lecia 15
olsztyn, ul. wyszyńskiego 15
oświęcim, ul. kolbego 10
piła, ul. jana styki 3
pisz, ul. warszawska 48
płońsk, ul. wyszogrodzka 59
poznań, ul. szwajcarska 14
przemyśl , ul. lwowska 17b 
racibórz, ul. eichendorffa 12
siedlce, ul. brzeska 134
sosnowiec, ul. braci mieroszewskich 120
suwałki, ul. sejneńska 59 
szczecin, ul. struga 31
szczecinek, ul. wyszyńskiego 71
świdnica, ul. zamenhofa 44
tychy, ul. grota roweckiego 53
toruń, ul. lelewela 33
wałbrzych, ul. wieniawskiego 19
zawiercie, ul. piłsudskiego 19



podkŁady pod paNeLe LamiNowaNe

MErCADO MAtt 
3 mm

Niweluje nierówności podłoża 
do 2.5 mm, cechuje się wysoką 
odpornością na ściskanie - do 
60 kPa, wykonany z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS.

gr. 3 mm
1 op. = 5 m2

19,95 / 22,49 za 1 op. 

4 93
cena za m2 5 99

MErCADO MAtt 
5 mm

Niweluje nierówności podłoża 
do 4.0 mm, cechuje się wysoką 
odpornością na ściskanie - do 
50 kPa, wykonany z polistyre-
nu ekstrudowanego XPS.

gr. 5 mm
1 op. = 5 m2

24,95 / 27,99 za 1 op. 

543                                       
cena za m2 6  28

FINE FLOOr
3 mm

Niweluje nierówności podłoża 
do 1.0 mm, cechuje się wysoką 
odpornością na ściskanie - do 
50 kPa, wykonany z natural-
nych włókien drzewnych.

gr. 3 mm
1 op. = 9,322 m2

45,96/ 55,84 za 1 op.

3 99
cena za m2 4  50

FINE FLOOr
5,5 mm

Niweluje nierówności podłoża 
do 2.0 mm, cechuje się wysoką 
odpornością na ściskanie - do 
50 kPa, wykonany z natural-
nych włókien drzewnych.

gr. 5,5 mm
1 op. = 6,99 m2

37,96 / 43,90 za 1 op. 

4 99
cena za m2 5  60

Oferta ważna od 14 do 27.01.2022 lub do wyczerpania zapasów. Niniejszy materiał ma nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.     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  publikowa-
na jedynie w celach informacyjnych. Ceny zawierają podatek VAT. Wszystkie elementy niniejszego katalogu chronione są prawami autorskimi. 

ZAMóW ONLINE PrOMOCJA NIE łąCZy SIę Z INNyMI

Nowość! LameLe ścieNNe 3d

LAMELE 
śCIENNE 3D
Dąb Naturalny3499

3999

Cena za sztukę
Wymiary 3/4/275, MDF okleinowany, 4 szt.  
w opakowaniu. 139,99/159,99 za 1 opakowanie.
SPrZEDAŻ NA PEłNE OPAKOWANIA.

LAMELE 
śCIENNE 3D
Dąb Wotan

LAMELE 
śCIENNE 3D
Czarny Mat3499

3999

3499
3999

Cena za sztukę
Wymiary 3/4/275, MDF okleinowany, 4 szt . 
w opakowaniu. 139,99/159,99 za 1 opakowanie.
SPrZEDAŻ NA PEłNE OPAKOWANIA

Cena za sztukę
Wymiary 3/4/275, MDF okleinowany, 4 szt.  
w opakowaniu. 139,99/159,99 za 1 opakowanie.
SPrZEDAŻ NA PEłNE OPAKOWANIA 


