
OREST
SYSTEM



Orest
kolor: dąb sonoma ciemny / dąb sonoma truflowy, dąb sonoma truflowy/ dąb sonoma ciemny
color: dark sonoma oak / truffle sonoma oak, truffle sonoma oak / dark sonoma oak
meble do samodzielnego montażu / furniture for self-assemblage

MEBLE POKOJOWE / SITTING ROOM FURNITURE

OR 8
witryna prawa

OR 5
szafka

wisząca

OR 6
półka

OR 3
szafka RTV

OR 3
szafka RTV

OR 1
ława

OR 7
witryna lewa

OR 5
szafka

wisząca

OR 6
półka

OR 2
szafka RTV

ZESTAW “A“ / FURNITURE SET “A“
wymiary (szer./gł./wys.): 2750/475/1960

set size: (width/depth/height): 2750/475/1960

ZESTAW “B“ / FURNITURE SET “B“
wymiary (szer./gł./wys.): 2750/475/1960

set size: (width/depth/height): 2750/475/1960

2x

2x



kolor: dąb sonoma ciemny / dąb sonoma truflowy, dąb sonoma truflowy/ dąb sonoma ciemny
color: dark sonoma oak / truffle sonoma oak, truffle sonoma oak / dark sonoma oak

meble do samodzielnego montażu / furniture for self-assemblage

OR 1
ława

OR 4
komoda

OR 10
witryna prawa

OR 11
szafa L/P

OR 5
szafka

wisząca

OR 6
półka

OR 2
szafka RTV

OR 1
ława

OR 3
szafka RTV

OR 11
szafa L/P

OR 6
półka

OR 9
witryna lewa

ZESTAW “C“ / FURNITURE SET “C“
wymiary (szer./gł./wys.):2920/475/1960

set size: (width/depth/height): 2920/475/1960

ZESTAW “D“ / FURNITURE SET “D“
wymiary (szer./gł./wys.): 2540/525/1960

set size: (width/depth/height): 2540/525/1960

Orest
MEBLE POKOJOWE / SITTING ROOM FURNITURE



kolor korpusu: dąb sonoma ciemny / dąb sonoma truflowy
 body colour: dark sonoma oak / truffle sonoma oak 

 
kolor frontu: dąb sonoma truflowy / dąb sonoma ciemny 

front colour: truffle sonoma oak / dark sonoma oak
 wszystkie wymiary w milimetrach
 the measurements are given in mm

   szer./gł.(dł.)/wys. = width/depth(lenght)/height

SEGMENTY SYSTEMU:
SYSTEM UNITS:Orest

      SYSTEM

OR 1
ława

szer./dł./wys.
670/1070/445

OR 4
komoda

szer./gł./wys.
1235/375/880

OR 7
wirtyna lewa
szer./gł./wys.

535/375/1960

OR 8
wirtyna prawa

szer./gł./wys.
535/375/1960

OR 9
wirtyna lewa
szer./gł./wys.

710/375/1960

OR 10
wirtyna prawa

szer./gł./wys.
710/375/1960

OR 11
szafa L/P

szer./gł./wys.
710/525/1960

OR 5
szafka wisząca

szer./gł./wys.
1100/305/900

OR 6
półka

szer./gł./wys.
1100/235/280

OR 2
RTV

szer./gł./wys.
1640/475/430

OR 3
RTV

szer./gł./wys.
1100/475/430

System to możliwość tworzenia układów mebli z  pojedynczych segmentów, dostępnych w wielu wymiarach. Można je dopasować do każdego rodzaju wnętrza.
The system provides a possibility of making arrangements from individual pieces available in many sizes. You can match them with every type of interior.

WYPOSAŻENIE:
podświetlenie typu LED w komplecie 

(technologia diod świecących) 

ACCESSORIES
backlight of LED type - technology

of diodes shining for glass-case included 


