
loft



Kolekcja Loft to minimalistyczne wydanie mebli dopasowanych 
do salonu i jadalni, wykonanych z litego drewna brzozowego. 
Połączenie drzewa z surowymi nogami i uchwytami z metalu 
tworzy lekki, nowoczesny i geometryczny styl do każdego wnętrza. 
Elementy metalowe wybarwione są na czarny mat, natomiast 
wybarwenie korpusu to indywidualny wybór spośród wielu kolorów 
dostępnej palety barw. W szufladach zastosowano prowadnice 
metalowe typu soft-close. Różnorodność dostępnych brył pozwoli 
stworzyć nie tylko eleganckie, ale też komfortowe wnętrze, które 
będzie odzwierciedleniem unikalnego stylu wszystkich domowników. 
Dopełnieniem kolekcji są geometryczne lustra w cienkich, 
metalowych ramach, podkreśląjące loftowy styl całej kolekcji.

ŁAWA OKRĄGŁA LFT2101
szer./głęb./wys.

90/90/45

ŁAWA PROSTOKĄTNA LFT2100
szer./głęb./wys.

106/61/45
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STÓŁ PROSTOKĄTNY LFT1600
szer./głęb./wys.

160/85/76

REGAŁ WĄSKI LFT0900
szer./głęb./wys.

61/40/193

REGAŁ SZEROKI LFT0902
szer./głęb./wys.

100/40/193

LUSTRO PROSTOKĄTNE
LFT2402

szer./głęb./wys.
74/2,5/189

LUSTRO PROSTOKĄTNE
LFT2401

szer./głęb./wys.
113/2,5/88

LUSTRO OKRĄGŁE
LFT2400

szer./głęb./wys.
101/2,5/101

KOMODA TV/DVD LFT2201
szer./głęb./wys.

140/45/59

KOMODA 2D/4SZ LFT2302
szer./głęb./wys.

140/45/90

KOMODA 2D/2SZ LFT2300
szer./głęb./wys.

118/45/90

WITRYNA NISKA LFT2000
szer./głęb./wys.

118/40/137

KOMODA TV/DVD LFT2200
szer./głęb./wys.

180/45/59



na zdjęciu: 
KOMODA 2D/4SZ LFT2302, szer. 140 cm, głęb. 45 cm, wys. 90 cm
STÓŁ PROSTOKĄTNY LFT1600, szer. 160 cm, głęb. 85 cm, wys. 76 cm



na zdjęciu: 
KOMODA TV/DVD LFT2200, szer. 180 cm, głęb. 45 cm, wys. 59 cm

na zdjęciu: 
WITRYNA NISKA LFT2000, szer. 118 cm, głęb. 40 cm, wys. 137 cm
KOMODA 2D/4SZ LFT2302, szer. 140 cm, głęb. 45 cm, wys. 90 cm
STÓŁ PROSTOKĄTNY LFT1600, szer. 160 cm, głęb. 85 cm, wys. 76 cm
LUSTRO OKRĄGŁE LFT2400, szer. 101 cm, głęb. 2,5 cm, wys. 101 cm



Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych! Producent zastrzega sobie 
prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w opracowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wszystkie wymiary podane 
są w cm z tolerancją +- 2 cm. Kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych.

ADB Furniture sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 57 • www.adbmeble.pl
JM Home sp. z o.o. oficjalny przedstawiciel marki ADB w Polsce • www.jmhome.pl

pieczątka sklepu

REGAŁ SZEROKI 
LFT0902

szer./głęb./wys.
100/40/193


