
Najniższe ceny. Lubię to!
Oferta ważna od 9 do 30 września

RRSO=0%
Kredyt dostępny przy zaKupie za min. 2500 zł

20 Rat x 0%

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

Narożnik uniwersalny (prawy/lewy). 
Wymiary 248/166/94. Pow. spania 
158/203. Inne kolory i tkaniny dostępne 
na zamówienie. Siedzisko i oparcie sprę-
żyny faliste. Dwa pojemniki na pościel. 
Funkcja spania. 

NarożNIk kroNoS
248/166

dwa
pojemniki
na pościel

199999
229999-300zł 

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. 

NarożNIk ColIN

129999
144999-150zł 

210/135

witryna lena

64999
72999-10%

szafka rTV lena

35999
42999-16%

fotel Diora
cena 749,99/799,99 

149999
169999-200zł 

kanapa Diora

witryna niska lena

49999
62999-20% system Lena

WSZYSTKIE ELEMENTY KOLEKCJI 
NA WWW.ABRA-MEBLE.PL

pufa Diora
cena 299,99/319,99 
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WerSalka 
DorIS

SoFa 
ImPerIa

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

WerSalka 
Caya

Wymiary 228/90/93 powierzchnia spania 118/190. Inne kolory i tkaniny do-
stępne na zamówienie.  W siedzisku i oparciu sprężyny typu bonell. Pojemnik na 
pościel. Funkcja spania.

179999
189999-100zł 

wymiary 214/95/93 powierzchnia spania 142/200. Sprężyna typu bonell. Pojem-
nik na pościel. Inne kolory dostępne na zamówienie. Funkcja spania.

kaNaPa
loreTTo

SoFa
TeSSa

Wymiary 204/97/90 powierzchnia spania 159/200. Sprężyna falista. Inne kolory i tka-
niny na zamówienie. Pojemnik na pościel. Funkcja spania.

duża
powierzchnia

spania

20%
taniej

do

Wymiary 
67/59/75.

fotel 
PUR

Wymiary 
64/84/44-77.

fotel 
kRis

Wymiary 
87/97/105.

fotel 
gobi

witryna Trebbia

47999
59999-20%

komoda Trebbia

62999
69999-10%

witryna Trebbia

52999
62999-15%

29999
329 99

64999
749 99-100zł

79999
899 99-100zł

Wymiary 195/85/90. Powierzchnia spania 118/195. Inne kolory i tkaniny dostępne na 
zamówienie. Siedzisko i oparcie sprężyna bonell. Pojemnik na pościel. Funkcja spania. 

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

aksamitna
tkanina

132999
142999-100zł 

SoFa 
braVo

Wymiary (szer./gł./wys.) 199/88/87, powierzchnia spania (szer./dł.) 134/199. Inne 
kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. Pojemnik na pościel. Siedzisko sprężyny 
faliste. Funkcja spania.

109999
129999-200zł 

84999
999 99-150zł 

169999
179999-100zł 

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

174999
189999-150zł 

119999
134999-150zł 

aksamitna
tkanina

duża
powierzchnia

spania
174999

189999-150zł 

korpus systemu wykonany w wybarwieniu beton ciemnoszary z fron-
tami w białym połysku. Uchwyty z tworzywa w kolorze grafitowym. 
oświetlenie leD dostępne na zamówienie. 

system 
trebbia49999

549 99-10%

komoda TrebbIa 
bCCk321
110,3/41/107,3

szafa 
TrebbIa 
bCCS821 
91,3/53,5/197

komoda duża 
TrebbIa 
bCCk234 
152,7/41/85,4

witryna wysoka 
TrebbIa 
bCCV712 
63,3/41/190,9

witryna 
niska 
TrebbIa 
bCCV421 
93/41/147,5

półka wisząca 
TrebbIa bCCb01
150/21,9/29,6

szafka rTV TrebbIa bCCT121
152,7/51,7/46,7



54999
64999-15%

witryna Nelly

15 %
taniej

do

60999
67999-10%

witryna Nelly

62999
74999-15%

komoda Nelly

komoDa NexT
Wymiary 118/40/85

39999
44999

komoDa Tom
Wymiary 120/33/85

31999
36999

komoDa oNe 1
Wymiary 155/42/88. 54999

60999

komoDa hIlToN 01
Wymiary 160/40/81,4.

64999
72999

korpus systemu wykonany w wybarwieniu dąb artisan z frontami bia-
ły połysk. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. oświetlenie leD 
dostępne na zamówienie. 

system 
nelly

42999
479 99-10%

szafka rTV Nelly Ny-03
141/52/51

komoda Nelly Ny-07
141/42/94

stolik Nelly Ny-10
115/68/48

szafa Nelly Ny-01 
86/52/198

witryna wysoka Nelly Ny-02
51/42/198

witryna niska Nelly Ny-06
86/42/152

półka wisząca Nelly Ny-04
120/22/24

139999
154999-150zł 

WerSalka 
maya

Wymiary 208/90/93 powierzchnia spania 120/190. Inne kolory i tkaniny dostępne 
na zamówienie. W siedzisku i oparciu sprężyny faliste. Pojemnik na pościel. Funkcja 
spania.

179999
194999-150zł 

kaNaPa
eVIa

Wymiary 220/95/94 powierzchnia spania 149/200. Sprężyna falista i bonellowa. Inne 
kolory i tkaniny na zamówienie. Pojemnik na pościel. Funkcja spania.

134999
149999-150zł 

Wymiary 201/100/92. Powierzchnia spania 160/200. Inne tkaniny i kolory dostępne 
na zamówienie. Sprężyny falista. Pojemnik na pościel. Funkcja spania. 

SoFa 
VIera

174999
184999-100zł duża

powierzchnia
spania

Narożnik uniwersalny (prawy/lewy). Wymiary 
242/165/90, powierzchnia spania 128/212. Inne 
kolory dostępne na zamówienie. Siedzisko spręży-
na falista. Pojemnik na pościel.  Funkcja spania. 

NarożNIk bellUNo

219999
239999-200zł 

359999
379999-200zł 

narożnik garry 273 /227

rUChome 
oParCIa

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

 

WerSalka 
keNDy

Wymiary  (szer./gł./wys.) 220/90/97. Powierzchnia spania (szer./dł.) 124/190. 
Pojemnik na pościel. Sprężyna falista. Funkcja spania. Inne tkaniny i kolory 
dostępne na zamówienie.

aksamitna
tkanina

242/165

aksamitna
tkanina
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regał massimo

52999
66999-20%

komoda massimo

59999
72999-17%

witryna massimo

44999
49999-10%

duża
powierzchnia

spania

aksamitna
tkanina

164999
179999-150zł 

kanapa Wenus

20 %
taniej

do

stolik massimo

33999
39999-15%

szafka szafka rTV maSSImo 03
150/46/49

półka maSSImo 07
150/19/18

szafa maSSImo 04
85/52/191

witryna wysoka maSSImo 01
55/40/191

witryna niska maSSImo 02 
85/40/159

regał maSSImo 05
85/40/191

System massimo dostępny w wybarwieniu korpusu dąb rivia, front biały po-
łysk. oświetlenie leD dostępne na zamówienie.  kaNaPa WeNUS. Wymiary 
234/99/86. pow. spania 153/196. Inne kolory i tkaniny dostępne na zamó-
wienie.

system 
massimO

RRSO=0%
20 Rat x 0%

Kredyt dostępny 

przy zaKupie za 

min. 2500 zł

stolik maSSImo 08
100/55/49

32999
399 99-10%

komoda maSSImo 06
150/40/87

Narożnik uniwersalny (prawy/lewy) wymiary 205/150/80 powierzchnia spania 
145/202. Sprężyna falista. Pojemnik na pościel. Inne kolory i tkaniny dostępne 
na zamówienie. Funkcja spania. 

NarożNIk 
lazIo

205/150

Narożnik uniwersalny (prawy/lewy). Wymiary 230/159/93, powierzchnia spania 
144/200. W siedzisku sprężyny faliste. Inne kolory i tkaniny dostępne na zamó-
wienie. Pojemnik na pościel. Funkcja spania. 

NarożNIk 
Carla lUx

230/159

aksamitna
tkanina 194999

209999-150zł 

268/206

rUChome zaGŁÓWkI

Narożnik prawy/lewy wymiary 268/206/82. Powierzchnia spania 
125/195. Inne kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. Sprężyna falista. 
Funkcja spania. Pojemnik na pościel. 

NarożNIk 
WerSal

369999
389999-200zł 

tkanina
hydro-
fobowa

Wersja lewa/prawa. Wymiary 292/183/80-101, powierzchnia spania 129/233. 
Siedzisko sprężyny falista oraz pianka wysokoelastyczna hr. Inne kolory i tkaniny 
dostępne na zamówienie. Pojemnik na pościel. Funkcja spania. 

NarożNIk 
PeDro

rUChome PoDŁokIeTNIkI I zaGŁÓWkI

292/183

279999
299999-200zł 

Narożnik prawy/lewy. Wymiary (szer./gł./wys.) 266/182/43-98, powierzchnia 
spania (szer./dł.) 126/211. Siedzisko sprężyna falista. Pojemnik na pościel. Inne 
kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. Funkcja spania.  

266/182

aksamitna
tkanina 299999

309999-100zł 

NarożNIk 
TybeT

rUChome zaGŁÓWkI

NarożNIk 
mIlaN

Narożnik uniwersalny (prawy/lewy). Wymiary 251/160/95 powierzchnia spania 
138/200. Pojemnik na pościel. Funkcja spania. W siedzisku sprężyna falista. Inne 
kolory na zamówienie.

251/160

189999
199999-100zł 

aksamitna
tkanina 249999

299999-500zł 

Narożnik prawy/lewy. Wymiary 246/150/87 powierzchnia spania 142/212. 
Sprężyna typu bonell. Dwa pojemniki na pościel. Inne kolory i tkaniny na za-
mówienie. Funkcja spania. 

NarożNIk 
FoCUS

246/150

209999
219999-100zł 

aksamitna
tkanina

dwa
pojemniki
na pościel

rUChomy PoDŁokIeTNIk

tkanina
hydro-
fobowa

NarożNIk 
alVaro

Wersja prawa/lewa. Wymiary 265/200/87 powierzchnia spania 130/200. Siedzi-
sko sprężyna falista. Funkcja spania. Pojemnik na pościel. Inne kolory dostępne na 
zamówienie. regulowane zagłówki.

rUChome zaGŁÓWkI

299999
329999-300zł 

265/200
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97665
1149 99-15%

witryna kashmir

44965
52999-15%

stolik kashmir

szafka rTV kashmir

78115
91999-15%

komoda kashmir

117215
137999-15% 

15 %
taniej

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 hartowane. Na frontach dekoracyjne szprosy. 
oświetlenie leD dodatkowo płatne.

łóżko kSml 181
191/211/99

976 65
114999-15%

witryna niska kSmV64witryna wysoka kSmV73 szafa kSmS85szafa kSmS82

można
rozłożyć

Wymiary 90/90-180/76.
 

STÓŁ VarIo
Wymiary 43/40/96.
 

krzeSŁo NIko

18999
20999

47999
54999

można
rozłożyć

Wymiary 46/64/84.
krzeSŁo eNzo

22999
24999

można
rozłożyć

Wymiary 102/102-142/76.
 

STÓŁ rUND

47999
52999

Wymiary 90/140-180/76. 
STÓŁ VIGo

49999
59999

Wymiary 42/42/47-100.
 

krzeSŁo emma

14999
16999 -100zł 

krzeSŁo alaN
Wymiary 43/40/94.

krzeSŁo h261
Wymiary 40/38/96.Wymiary 58,5/43/97,5. 

krzeSŁo VeNUS

20999
23999

krzeSŁo krIS
Wymiary 43/59/103. 

19999
22999

21999
24999

16999
18999

Wymiary 43/40/94. 
krzesło vera

21999
23999

krzeSŁo lUGo
Wymiary 45/59/97. 

17999
19999

Wymiary 70/120-160/76,5
STÓŁ kUrT

34999
39999

można
rozłożyć

Wymiary 42/42/47-100.
 

krzeSŁo emma

14999
16999

123/48,2/162,378/48,2/210,3

komoda kSmk43
123/48,2/143,3

268/63/206123/66/210
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Wymiary 67/72/116-125

fotel 
nero

37999
41999

Wymiary 
61,5/109-116,5/41. 

fotel 
combat 3.0

44900
49900

Wymiary 
61/118-128-59

fotel 
force 3.0

39900
44900

41999
499 99

Wymiary 59/49/106. 

fotel 
camaro

Wymiary 147/84/83 powierzchnia spania 
80/199. Sofa uniwersalna prawa/lewa. 
Sprężyna falista. Pojemnik na pościel. Funkcja 
spania. 

SoFa Vela

99999
109999-100zł

Wymiary 195/85/90, pow. spania 120/195. Inne kolory i tkaniny 
dostępne na zamówienie. Pojemnik na pościel. W siedzisku i oparciu 
sprężyna bonellowa. Funkcja spania. 

WerSalka lISa

84999
949 99-100zł 

RRSO=0%
20 Rat x 0%

Kredyt dostępny 

przy zaKupie za 

min. 2500 zł

15 %
taniej

125,3

biurko Imoss

34765
40999-15%

szafa narożna Imoss

84915
99999-15%

łóżko Imoss

44965
52999-15%

szuflada do łóżka lbll01
 144,4/43/20,5

szafka nocna lblk02
50,4/41,3/37,3

komoda lblk34
80,4/41,3/94,9

szafka lblk40
90,1/41,3/120,2

regał lblr81
55,4/41,3/197

regał lblr82
90,1/41,3/197

szafa lblS82
91,1/58/197

 szafa narożna lblS89
97,3/97,3/197

półka wisząca
lblb01 139,7/24,6/25,8

biurko lblT21
110,2/60/75,3

łóżko lbll012
125,3/210/76,8

System Imoss dostępny w wybarwieniu dąb artisan 
z białymi frontami. Uchwyty w kolorze dąb artisan.system imOss

47515
55999-15%

szafka lblk43
134,8/41,3/120,2

regał Imoss

30365
38999-15%

Wymiary 195/95/102 pow. spania 120/195. Inne kolory i tkaniny dostępne na zamówienie. 
Pojemnik na pościel. W siedzisku i oparciu sprężyna falista. Funkcja spania. 

WerSalka meGaN
119999

134999-150zł 

aksamitna
tkanina



szafa PN-01
150/51/191 

biurko PN-06
120/55/76

łóżko PN-10
127/211/86

komoda PN-05
125/41/91

regał PN-03
90/41/161

regał PN-04
90/41/131

szafa PN-02
90/51/191

stolik nocny PN-09
45/41/50

szuflada
na pościel

w cenie
łóżka

150

Dostępny w wybarwieniu: korpus dąb nash w z frontami w połą-
czeniu dwóch dekorów betonu oraz matowej bieli. Uchwyty białe.  
oferta stanowi wyłączność dla sieci sklepów abra.

system planO

komoda PN-07
110/41/88

42999
51999-17%

komoda Plano

87999
109999-20%

szafa Plano

37999
42999-12%

20 %
taniej

do

127

99999
109999-10%

łóżko Plano

bieliźniarka SmarT 9
68/41,5/192

szafka wisząca SmarT 6
120/25/36

szafa SmarT 4
100/56,5/192

szafa narożna SmarT 7
90/90/192

regał otwarty SmarT 8
68/41,5/192

komoda duża SmarT 2
110/41,5/105

komoda wąska 
SmarT 3
95/41,5/88

komoda SmarT 1
150/41,5/88 biurko SmarT 5

120/62,5/76

System Smart dostępny w wybarwieniu korpusu dąb wotan, front 
w kolorze beton czarny. system smart

429  99
47999-10%

20 %
taniej

do

pojemnik
na pościel

regulowany 
zagłówek

114999
129999-150zł 

tapczan leo

56999
66999-15%

komoda Smart

49999
52999-10%

szafa Smart
16999

20999-20%

szafka wisząca Smart

329  99
41999-20%

biurko Smart

110
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System rINo to system mebli dedykowany do pokoju młodzieżowego. 
Dostępny w kolorze bieli arktycznej. System bezuchwytowy, otwieranie 
drzwi i szuflad umożliwia wyprofilowana listwa mDF.

system 
rinO

 szafka nocna
rINo 10
40/40/49,1

komoda wąska rINo 05
80/40/94

półszafa rINo 02
45/52/195,2

 szafa rINo 01
80/52/195,2

półka wisząca rINo 08
80/19,6/15

biurko rINo 07
120/52/79,5

łóżko rINo 09
94/198,2/74,1

regał rINo 03
45/40/195,2

regał otwarty rINo 11
35/36/171,2

regał duży rINo 04
80/40/150,7

 komoda duża rINo 06
120/40/94

 półka wisząca rINo 12
110/19,6/60

System rINo to system mebli dedykowany do pokoju młodzieżowego. 
Dostępny w kolorze korpus dąb wotan front biel arktyczna. System bez-
uchwytowy, otwieranie drzwi i szuflad umożliwia wyprofilowana listwa 
mDF.

system 
rinO

biurko rINo 07
120/52/79,5

33999
39999-15%

łóżko rINo 09
94/198,2/74,1

komoda wąska rINo 05
80/40/94

półszafa rINo 02
45/52/195,2

 szafa rINo 01
80/52/195,2

regał rINo 03
45/40/195,2

regał otwarty rINo 11
35/36/171,2

regał duży rINo 04
80/40/150,7

 komoda duża rINo 06
120/40/94

półka wisząca rINo 08
80/19,6/15

 półka wisząca rINo 12
110/19,6/60

 szafka nocna
rINo 10
40/40/49,1

szafa rino

44999
52999-15%

regał rino

32999
35999

regał rino

37999
42999-12%

komoda rino

37999
42999-11%

komoda rino

46999
52999-10%

33999
39999-15%

łóżko rino

66999
74999-10%

15 %
taniej

do 15 %
taniej

do
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 adresy wszystkich sklepów na: abra-meble.plZAMóW ONLINE

oferta ważna od 9.09 do 30.09.2021 lub do wyczerpania zapasów. z propozycji można skorzystać od 9.09 do 30.09.2021 r. rrSo to rzeczywista roczna stopa oprocentowania obliczona na dzień 25.06.2021 r.  
na reprezentatywnym przykładzie dla bezkosztowego kredytu ratalnego udzielanego przez bNP Paribas bank Polska S.a. (bank) w sklepach abra. maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000 zł, minimalna 
kwota – 2 500 zł. okres kredytowania 20 miesięcy. Udzielenie kredytu zależy od dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej klienta. abra S.a. współpracuje z bankiem i jest umocowana do dokonywa-
nia w imieniu banku czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły u sprzedawcy i na 
www.abra-meble.pl . 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%
20 Rat x 0%

Kredyt dostępny 
przy zaKupie 

za min. 2500 zł

189999
199999-100zł 

Wymiary 179/224/93. 
Cena zawiera pojemnik 
na pościel, stelaż, pod-
nośnik gazowy. Należy 
dokupić materac o 
wymiarach 160/200 cm

ŁÓżko PraTo

pojemnik
na pościel

stelaż
w cenie
łóżka

podnośnik
gazowy

stelaż 
i materac w 
cenie łóżka

pojemnik
na pościel

regulowany 
zagłówek

ŁÓżko relax
Wymiary  
160/215/48-101 
powierzchnia spania 
160/200. regulowane 
zagłowie, pojemnik na 
pościel, w materacu 
sprężyny faliste.  
Topmaterac dodatkowo 
płatny w cenie 349,99.

tkanina
hydro-
fobowa

199999
219999-200zł 

aksamitna
tkanina

ŁÓżko Freya
Wymiary 160/213/123 
powierzchnia spania 
160/200.  Łóżko kon-
tynentalne. automat 
wspomagający otwieranie 
pojemnika na pościel. 
Sprężyny bonellowe. 
Topmaterac 160x200 
dodatkowo płatny w 
cenie 349.99.

stelaż 
i materac w 
cenie łóżka

pojemnik
na pościel

209999
219999-100zł 

topper
w cenie
łóżka

Wygodne łóżko konty-
nentalne 162/218/48. 
Składa się dwóch 
skrzyń, zagłowia, 
materaca oraz materaca 
nawierzchniowego 
(toppera). Skrzynie 
wyposażone są w dwa 
pojemniki na pościel  
z automatem wspoma-
gającym rozkładanie. 

ŁÓżko box209999
239999-300zł 

Wymiary zewnętrz-
ne 162/210/107. 
Powierzchnia spania 
160/200. Pojemnik 
na pościel. materac i 
stelaż w komplecie.

ŁÓżko 
meGaN199999

219999-200zł 

ŁÓżko 
TrIo
Wymiary zewnętrz-
ne 165/212/42. 
Powierzchnia 
spania 160/200. 
Dwa pojemniki na 
pościel. materac i 
stelaż w komplecie.

stelaż 
i materac w 
cenie łóżka

169999
179999-100zł 

stelaż 
i materac w 
cenie łóżka

pojemnik
na pościel

regulowany 
zagłówek

stelaż 
i materac w 
cenie łóżka

pojemnik
na pościel

pojemnik
na pościel


