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Wierzymy w sztukę tworzenia mebli, które wzbogacają przestrzenie i życie poprzez piękno 

nienagannego wzornictwa. Dlatego nie tylko tworzymy meble, lecz tworzymy STYL ŻYCIA.

W naszej ofercie znajdą Państwo GOTOWE MEBLE katalogowe do aranżacji domów i 

mieszkań. Posiadamy również bogate doświadczenie w produkcji 

elementów mebli i projektowaniu „pod klucz” przestrzeni 

publicznych. Możemy zaoferować zarówno nasze opracowane rozwiązania, jak i podjąć się 

calkowicie nowych wyzwań.

Naszą ambicją jest oferowanie niezrównanych wrażeń i jakości, dzięki którym projektowanie 

stylu życia jest dostępne zarówno dla miłośników dobrego gustu, jak i projektantów. Każdy 

element jest tworzony z ludzkim dotykiem i celebruje esencję kunsztu we współczesnych, 

drobiazgowych i DELIKATNYCH SZCZEGÓŁACH każdego elementu naszych mebli.

Studio MAVEN to pierwszy w Polsce salon nie tylko pokazuje miłość do rzemiosła, ale jest 

naszym drugim domem, w którym pragniemy podzielić się doświadczeniem. 

O NAS
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SYPIALNIA

Łóżko ENKEL

Mechanizm podnoszący może być zainstalowany na łóżku 

pod materac 180X200 cm i 160x200 cm.

Zalecana Wysokość Materaca: 18 cm

06
Podkreślić luksus w sypialni można dzięki łóżku ENKEL.  Jego nowoczesny kształt z miękkimi, zaokrąglonymi 

krawędziami zapewni ciepłe i zachęcające wrażenie w pokoju.

1. Panele ścienne

2. Szafa modulowa

Powiązane produkty

1

2

• Tapicerka dostepna we wszystkich kolorach z serii: Santorini, Puento, Nubia. 

rozmiar materaca         rozmiar łóżka artykuł

200х200 cm 215x321x115 cm M8100

180x200 cm 215x301x115 cm M8200

160x200 cm 215x281x115 cm M8300

• Łóżko dostepne w trzech opcjach wykończenia powierzchni: 

dąb olejowany, dąb lakierowany, dąb tabacco. 

Łóżko posiada subtelnie wbudowaną ładowarkę z pokryciem z naturalnego dębu.

Podświetlenie LEDowe stolika nocnego z łącznikiem dotykowym doda maksymalnego komfortu korzystania z 

tej małej przestrzeni.
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Łóżko MODESTA

1

2

3

4

5

6

• Tapicerka dostepna we wszystkich kolorach z serii: Santorini, Puento, Nubia. 

• 3 opcje wykończenia powierzchni: dąb olejowany, dąb lakierowany i dab tabacco.

• Do wyboru 3 kolory frontów bialy, szary, brazowy. 

• Zalecana Wysokość Materaca: 18 cm 

rozmiar materaca         rozmiar łóżka artykuł

200х200 cm 215.5x304.5x90 cm M1100

180x200 cm 215.5x284.5x90 cm M1800

160x200 cm 215.5x264.5x90 cm M1700

140x200 cm 215.5x244.5x90 cm M2900

1. Lampa elastyczna  komplet                

(2 szt.) - opcjonalnie

2. Pojemnik pod łóżko        

122,5х60х16 cm  M1751

3. Szafa modulowa

4. Komoda M2000 

5. Ławka  M2100

6. Toaletka M2300

Łóżko Modesta łączy klasyczne elementy połączone ze 

współczenymi wzorami, aby stworzyć naturalny, zrelaksowany 

klimat w sypialni. Miękka krzywizna tapicerowanego zagłówka 

w połączeniu z elegancją naturalnego drewna dębowego 

zapewniają idealne warunki na słodkie sny. Zagłówki 

umożliwiają wygodne oparcie i pracę na siedząco. Jest lekkie, 

przestronne i zdecydowanie jedyne w swoim rodzaju.
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10
Ławka M2100

120х40х43 cm

Zalecana Wysokość Materaca: 18 cm

   rozmiar materaca         rozmiar łóżka artykuł

200х200 cm 215.5x207x90 cm M1200

180x200 cm 215.5x207x90 cm M5200

160x200 cm 215.5x187x90 cm M5300

140x200 cm 215.5x167x90 cm M5400

Stolik nocny owalny M5700

55х36.5х40 cm

Łóżko MODESTA LIGHT

Kolekcja Light  to kulminacja czystego designu, wyraźnych linii i współczesnego komfortu w dzisiejszym 

domu. Wspólczesny dyzajn w stylu skandynawskim zastosowany w każdym egzemplarzu zapewniają 

ponadczasową jakość. Tapicerowany zagłówek i débowa rama z oporą wkomponowaną w ramę łóżka 

współtworzą czysty elegancki styl.

harmonia  w detalach, co przyciaga wzrok...

Seria mebli MODESTA w Tabacco  

• Tapicerka dostepna we wszystkich kolorach z serii: 

Santorini, Puento, Nubia. 

• 3 opcje wykończenia powierzchni:                               

dąb olejowany, dąb lakierowany i dab tabacco.

10 11



Stolik nocny z szufladą

48х36х42.5 cm

• prawy M9200

• lewy M9250

Stolik nocny

48х36х42.5 cm

• prawy M9280

• lewy M9290

Eleganckie, nowoczesne i przytulne łóżko dębowe w bogatym naturalnym kolorze doda ciepła każdej sypi-

alni. To piękne pod każdym względem łóżko z charakterystycznym wzorem, z wyprofilowanym tapicerowa-

nym zagłówkiem i płynnymi liniami korpusu jest znakiem rozpoznawczym kolekcji Soft. Piękna prostota w 

połączeniu z trwałością litego drewna to niezrównane połączenie, które tworzy unikatowy uniwersalny styl, 

nadający się do aranżacji spółczesnych wnętrz zarówno w mieszkaniach i domach, jak i w objektach hotelar-

skich.

Zaokrąglone linie szuflad i kontrastujące połączenie drewna dębowego z metalem tworzą unikatowy 

współczecny styl przede wszystkim poprzez prostotę formy.

Łóżko SOFT

rozmiar materaca         rozmiar łóżka artykuł

200х200 cm 228.6x215x85 cm M7100

180x200 cm 228.6x195x85 cm M7200

160x200 cm 228.6x175x85 cm M7300

140x200 cm 228.6x155x85 cm M7400

120x200 cm 228.6x135x85 cm M7500

 90x200 cm 228.6x105x85 cm M7600

• Opcje wykończenia powierzchni: dąb olejowany / lakierowany / dąb tabacco

• Tapicerka dostepna we wszystkich kolorach z serii: Santorini, Puento, Nubia. 

• Zalecana Wysokość Materaca: 18 cm

12 13



Szafa M2200

Szafa M6800

Szafa M2200

Szafa może być z 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 drzwiami.

Wszystkie części szafy wykonane są z naturalnego drewna. Ściany boczne, 

korona, cokół wykonane są  z drewna dębowego. Drzwi z pionowymi i 

poziomymi włóknami pokryte są lamelami dębowymi.  Centralna część 

drzwi z frezowanym uchwytem, może być pokryta HPL. HPL to nowoczesne 

warstwowe  tworzywo sztuczne, odporne na ścieranie i zarysowania, 

które jest szeroko stosowane w dekoracji  wnętrz. Obudowa bloku szafki 

wykonana jest z płyty meblowej z grabu. Mozliwa opcja z oswietleniem LED 

na górnej części obudowy bloku. 

KOMBINACJE SZAF

Szafa modułowa składana jest ze standardowych bloków: dwudrzwiowych 

w wersjach o  szerokościach 1100 i 1000 oraz jednodrzwiowych, w wersjach 

o szerokościach 600 i 550.  Jednodrzwiowe bloki mogą znajdować się na 

początku lub na końcu szafy modułowej.  Dwudrzwiowe bloki mogą mieć 

drzwi z lustrami.

Szafa modułowa może być w wersji przeznaczonej do zabudowy. W 

tym przypadku wolna  przestrzeń nad szafą zamknięta jest fałszywymi 

panelami, które imitują przedłużenie drzwi.  Wolna przestrzeń po lewej i 

prawej stronie szafy jest zamknięta przednimi listwami. Oferujemy  listwy 

standardowej szerokości, ale zawsze można je obciąć w miejscu montażu 

szafy do  zabudowy.

Szafa modułowa М6800

19

drzwi szafy maja odczuwalną na dotyk strukturakną fakturę

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany / lakierowany / dąb tabacco
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Toaletka jest idealnym połączeniem funkcjonalne-

go mebla i eleganckiego dodatku.

Kobiety cenią ją za pojemną szafę z organizerem pod 

kosmetykę i aksesoria w której ukryty jest również schowek 

dla wyjątkowej biżuterii. 

Toaletka może również znaleźć zastosowanie w charak-

terze niedużego biurka do pracy.

Dla dodatkowej wygody kazdej kobiety posiada szufladę 

oraz szafkę.

Stolik konsola

130х49х82 cm

1. z frontem HPL  M4900

2. z frontem drewnianym  M4950

Toaletka 

160х46х202 cm

3. z frontem HPL  М2300

4. z frontem drewnianym  М2380

5. Lustro 58х20х35 cm  M2350

5

Stolik konsola  prezentuje świeże, 

inspirowane stylem skandynawskim, 

spojrzenie na współczesny 

klasyczny wygląd wnętrza.

3

1
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Półka sześciokątna dębowa w różnych wariacjach

• duża      45.7х12х39.7 cm  D0100

• średnia  37.7х12х32.7 cm  D0120

• mała      29.7х12х25.7 cm  D0140

Ścienne lustro okrągłe M4960
70.5х70.5х4 cm

Jest to nie tylko ładną, lecz funkcjonalną półką. Dostępna w różnych 

rozmiarach, żeby idealnie się wpisać do każdej przestrzeni i dodać 

jeszcze więcej światła do pokoju. Można ją użyć jako akcent na ścianie, 

który przyciąga wzrok dzięki błyszczącemu szkłu i kąciastym rogom. 

Opcje wykończenia:

• dąb olejowany

• lakierowany

• dąb tabacco

Półka ta, sama czy w kombinacji z innymi elementami 

dekoracyjnymi Modesta, stanie się niezbędnym kom-

ponentem wyposażenia wnętrza w każdym domu.

Dekoracje ścienne

Komoda Enkel
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Komoda Enkel   150х47.5х86 cm

• z drewnianymi frontami  М9100

• z drewnianymi frontami i ciemnym blatem  М9190 

5

Komoda z drzwiami i 3 szufladami

120х46х85 cm

• z drewnianymi frontami  M2050

• frontami HPL  M2000 

Komoda z 6 szufladami 

170х46х74 cm

• z frontami HPL  M1900

• z drewnianymi frontami  M1950  

Główną cechą komody jest jej funkcjonalność. To 

świetny moduł do przechowywania rzeczy. Konstrukc-

ja komódy jest dość kompaktową i ma kreatywny 

wygląd w stylu Loft i Eco, co pozwala jej harmonijnie 

wkomponować się w każde wnętrze. 

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany lub lakierowany

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany / lakierowany / dąb tabacco

20
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Panele scienne wykonane są z litego drewna dębowego, powierzchnia jest klejona w specjal-

nym procesie. Połączenie przyciągającego wzrok dębu z  naturalnie występującymi sękami, 

tworzy wyjątkową atmosferę w każdym pomieszczeniu. Wgłębienia utworzone w procesie 

produkcji paneli również pochłaniają dźwięk, a pomieszczenia stają się znacznie cichsze. 22 SALONDekoracje ścienne
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3

Szafka ścienna z podświetleniem 

M0900

50х26х120 cm

Szafka na książki z podświetleniem  

M0800

120х35х155 cm

Szafka pod TV na nóżkach 

M0700

180х45х65 cm

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany lub lakierowany

MEBLE SERII NEW MOOD
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Półka pod TV  M1400

Szafka słupek   

lewa M3350                       prawa M3300

Szafka pod TV  lewa M1650 Szafka pod TV  prawa M1600

Szafka pod TV lewa M2850 Szafka pod TV prawa M2800

Szafka słupek   

lewa M3550                               prawa M3500

z efektem starego drewna4

Obszerne miejsce do przechowywania jest elegancko schowane za dębowymi dr-

zwiami, jednocześnie udostępniając przestrzeń dla rzeczy niezbędnych na otwartych 

półkach. Zaprojektowane w stylu spokojnej Skandynawii nasze produkty oddają hołd 

zrównoważonemu, nowoczesnemu życiu z chwilą relaksu przy oglądaniu ulubionych 

odcinków filmów. Dzięki wyraźnemu zróżnicowaniu estetycznemu każda część tej 

kolekcji pozwoli przestrzeni salonu nabrać ponętnej formy.

Półka pod TV

• 160х17х15 cm M1400

Szafka pod TV  

• 160х46х55 cm prawa M1600, lewa M1650

• 180х46х55 cm prawa M2700

Szafka pod TV 1600cm z modułem media

• 245х48х69 cm prawa M2800, lewa M2850

Szafka słupek z  podświetleniem frontowa  

• 57х37х210 cm prawa M3500, lewa M3550

Szafka słupek z  podświetleniem narożna  

• 55х30х203 cm prawa M3300, lewa M3350

1

PRODUKTY ZE STRONY

3

2

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany / lakierowany / dąb tabacco
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Komoda z drewnianymi  drzwiami

160х45х90 cm 

prawa M4860, lewa M4870

Komoda z drzwiami HPL

160х45х90 cm

prawa M4880, lewa  M4890

Komoda ze szklanymi drzwiami z  podświetleniem

160х45х90 cm  

prawa M4800, lewa M4850

prawa  M4880

prawa M4860 lewa  M4870  

lewa M4850

lewa  M4890

prawa M4800

Wyraziste, proste i nowoczesne komody z 3 

szufladami i 3 półkami będzie idealnie 

komponować się z wystrojem mieszkania bez 

dominacji w pomieszczeniu.  

Szyflady z miękkim zamknięciem mają wycinane 

uchwyty w minimalistycznym duńskim stylu, 

co czyni ją klasycznym dodatkiem do każdego 

wystroju.

KOMODY DO KAZDEGO POKOJU
w roznych wariacjach

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany / lakierowany / dąb tabacco
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BIURO DOMOWE

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany / lakierowany / dąb tabacco

Biurko LIGHT to unikalny wowczas  ergonomiczny dyzajn w swoim 

rodzaju. Jego zakrzywione nogi i wygięty boczny profil nadają mu 

miękkości i niepowtarzalnosci. Wykonany z litego dębu z pewnością 

będzie podstawą każdej przestrzeni przez wiele lat..

5

3

Dębowy półfotel wykonany w minimalistycznym skandynawskim 

stylu  to idealne uzupełnienie każdego stołu

4

2

Biurko Light

Biurko Light  M5100

150х65х77 cm

Biurko Light Pro z listwą-organizerem  M5150

150х65х77 cm

Podstawa-organizer pod komputer na kółkach  M5180

60х30х61 cm

Półfotel M2500

56.5х45.5х74 cm

Ławka 1600  M0550

160х40х48 cm

Ławka 1800  M0500

180х40х48 cm

PRODUCT DETAILS

1

Ławka Modesta jest prostym i elastycznym elementem o 

zaokrąglonych liniach i klasycznych proporcjach. 
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REGAŁY

Regał jest wynikiem podejścia metodycznego do wsze-

chstronnego przechowywania. Niezależnie od tego, czy 

jest używany jako dzielnik pokoju, czy stoi tuż przy ścianie, 

jego zdetalizowana, lecz zrelaksowana kompozycja półek 

zapewnia liczne miejsca do przechowywania jednoc-

zesnie  sluząc elementem dekoru w loftowym stylu. 

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany lub lakierowany

1. Regał na dwóch podporach 

96х30х200 cm

• bez przegród  M6554 

• z  przegrodami  M6551

• z  przegrodami  M6552

• z niszą i przegrodami z  podświetleniem  M6553  

3. Regał na czterech  podporach 

240х30х200 cm

• z przegrodami  M6571

• z  przegrodami i niszami z  podświetleniem  

M6572

• z  przegrodami i szafkami  M6573

• z  przegrodami, niszami z  podświetleniem 

oraz szafkami  M6574

2.  Regał na trzech podporach  

168х30х200 cm

• bez przegród  M6561

• z  przegrodami  M6562

• z  niszami z podświetleniem  M6563

• z  przegrodami i niszami z  podświetleniem  M6564 

M6574

2

3

32 1

M6553 M6554 M6551M6552

M6564 M6563 M6562 M6561

M6571M6572M6573
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Drewno i Metal

Metalowy stolik kawowy na 

kółkach D0200

61х61х41.5 cm

Podstawka metalowa D0300

36х36х75 cm

  Półka ścienna duża M5500

  200х25х35 cm

  Półka ścienna mała M5550

  100х25х35cm

STYLOWE DODATKI

Dostepne kolory metalu: czarny i bialy

Półfotel M2500

Opcje wykończenia powierzchni:

dąb olejowany lub lakierowany
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Jest to przykład uniwersalnego ponadczasowego 

dyzajnu eleganckiego krzesła z szlachetną 

drewnianą ramą. Wysokie oparcie fotela Relax, 

jego płynny kontur i zakrzywione linie 

podkreślają wygodę i miękkość tego 

wypełnionego pianką foltela z podstawą 

dostępną w litym dębie, co czyni go 

jednym z najbardziej udanych projektów.

Opcje wykończenia:

• dąb olejowany  

• lakierowany

• dąb tabacco

Fotel Relax

Fotel Relax М8800

96х68х118 cm

(wysokość do siedziska 45 cm)

Pufa Relax M8900

(uzupełnia krzesło jako  podnóżek)

58х58х35 cm

Lampa podłogowa na trzech nogach 

D0400 

60х60х180 cm

Stolik kawowy  M0300

100х70х47 cm

LOUNGE ZONE

Kolory tapicerki z serii PUENTO
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JADALNIA

2. Hoker metalowy z miękkim  oparciem М3400

45х54х92 cm (wysokość do siedziska 75 cm) 

1. Pół-hoker metalowy 

z  miękkim oparciem 

М3410 45х54х82 cm                

(wysokość do siedziska 65 cm)

3. Krzesło z miękkim oparciem M3100

48х65х90 cm

Tapicerka dostepna we wszystkich kolorach z serii: Santorini, Puento, 

Nubia. 

1

2

338

Dzięki tapicerce siedziska i oparcia krzesło staje się wygodnym 

dodatkiem każdego wnętrza z akcentem na lekkość i nadaje 

pomieszczeniom skandynawki wygląd. Miękka tapicerka, szerokie 

wygodne siedzisko oraz wysokiej jakości mocowania sprawiają, 

że krzesło pasuję do większości wystrojów współczesnych wnętrz.

Hoker prezentuje swoją formę i funkcję dla wymarzonej jadalni bądź baru. 

Ze stalowymi nogami i minimalistycznym designem jest przeznaczony do 

nowoczesnych domów z nutką elegancji.
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Tapicerka dostepna we wszystkich kolorach z serii: Santorini, Puento, Nubia. 

1. Krzesło z miękkim oparciem М5600

      48х65х90 cm

2. Krzesło obrotowe  M4700

      60х58х83 cm

      Krzesło nieobrotowe  M4750

      60х58х83 cm

40
Komfortowa i wygodna skorupa tworząca całość z oparciem, siedziskiem i podłokietnikami jest w pełni 

tapicerowana, aby zapewnić jeszcze większy komfort. Nogi są wykonane z litego dębu. Krzesło idealnie 

nadaje się do holów i apartamentów hotelowych, salonów barowych, domów prywatnych lub przestrzeni 

biurowych.
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STOLY OBIADOWE

BETONDAB OLEJOWANY DAB LAKIEROWANY

Stół obiadowy OTTO nierozkładany

• 140х105х76 cm M3050

• 160х105х76 cm M3750

• 190х105х76 cm M1350

Stół obiadowy OTTO rozkładany

• 140(+45) х105х76 cm M3000

• 160(+60) х105х76 cm  M3700

• 190(+60) х105х76 cm  M1300

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany / lakierowany / dąb tabacco

Wykorzystując ponadczasową estetykę naszej bestsellerowej serii stół „X” wprowadza oszałamiający odcień 

drewna dębu, który dodaje estetyki każdej przestrzeni. Dzięki kanciastej konstrukcji i starannie wykonanym 

nogom w kształcie litery „X” ten stół  przyciąga do siebie uwagę nawet po latach eksploatacji. Jadalnia 

zdecydowanie zmieni się dzięki temu elementowi wnętrza wykonanemu z naturalnego  dębu.

Stół «Х» nierozkładany

• 160х100х76 cm M0650

• 180х100х76 cm M0600

Stół «Х» rozkładany

• 160(+55)х100х76 cm M0150

• 180(+55)х100х76 cm M0100

Stół obiadowy OTTO 8 nierozkładany

• 130х130х76 cm M3850

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany lub lakierowany

STÓL OTTO

STÓL   “X”

ST
Ó

L 
O

TT
O

 8Stół obiadowy OTTO 8 rozkładany

• 130(+45)х130х76 cm M3800
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Stół Enkel

Charakteryzujący się delikatnie wykonanymi 

narożnikami, stół do jadalni Enkel stanowi element 

centralny każdego pomieszczenia. Blat z drewna 

dębowego zapewnia trwałość przez wiele lat, a jego 

kształt i forma podkreszla minimalistyczny 

styl skandynawski. 

PRODUCT DETAILS

Stół Tondo rozkładany

• 120(+45)х120х76 cm  М4500

• 130(+45)х130х76 cm  М4400

Stół Tondo nierozkładany  

• 100х100х76 cm  M4650

• 110х110х76 cm  M4600

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany

• dąb lakierowany

• dąb tabacco

Stół Tondo

Stół do jadalni Tondo wyróżnia się zarówno prostotą formy, jak i 

budową; jest funkcjonalny, przemyślany i współczesny.

Nadaje się zarówno do środowisk profesjonalnych, jak i prywatnych.

Stół Enkel nierozkladany

• 85х85х76 cm  M8700

• 130х85х76 cm  M8600

Stół Enkel rozkladany

• 130(+60)х85х76 cm M8500
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46Witryna oferuje czyste linie i klasyczną elegancję do każdego rodzaju wnętrza. Witryna prezen-

tuje świeże, inspirowane stylem skandynawskim spojrzenie na klasyczny wygląd mebli. Solidna 

dębowa konstrukcja zapewnia wszechstronność w każdej przestrzeni, a funkcje takie jak miękkie 

szuflady i półki, schowane za szkłem, zapewniają, że z biegiem lat nie straci ona swojej popularności. 

W witrynie zostało zaprojektowane mejsce na przechowywanie butelek z winem oaz kieliszków, 

które z podświetleniem wieczorową porą tworzą niepowtarzalny efekt.

Witryna z podświetleniem M4350  

90х42х190 cm

Witryna-bar z podświetleniem M4300  

90х42х190 cm

Witryna Bar

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany lub lakierowany
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z efektem starego drewna

Kredens z podświetleniem M1500  

200х45х120 cm

Kredens z podświetleniem M2600  

130х45х120 cm

1

KREDENSY DO JADALNI

Kredens wykonany w czystych, wyrafinowanych liniach, wyróżnia się drobnymi detalami. Szuflady elegancko 

wkomponowane w ramę, służą do podkreślenia skrupulatnej konstrukcji dębu, prezentując wizualnie czysty 

element, który pasuje do każdego otoczenia.

Opcje wykończenia powierzchni:

• dąb olejowany / lakierowany / dąb tabacco
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KOLORY TAPICERKI SANTORINI

18 10 05

19 02 21

13

KOLORY TAPICERKI NUBIA

01 02 03

04 05
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KOLORY TAPICERKI PUENTO

Istotną zaletą wszystkich tkanin jest innowacyjna techno-

logia  ochrony przed plamami, która umożliwia usuwanie 

plam  wilgotną ściereczką bez użycia rozpuszczalników lub  

detergentów.

07 08 09

11 13 14

Opcje wykończenia powierzchni

Kolory f rontów HPL

Dąb Olejowany Dąb Lakierowany Dąb Tabacco

SZARY BIALY BRAZOWY

5252 53
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