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Hamilton
klasyczna elegancja

jadalnia, pokój dzienny, gabinet

Meble ADB to oryginale wzornictwo i najwyższa jakość  
litego drewna. Powstają one z polskiego, starannie 
wyselekcjonowanego drewna brzozowego, co gwarantuje 
piękne i naturalne usłojenie po ich wybarwieniu. 
Większość procesu produkcji jest wykonywana ręcznie, 
dzięki czemu meble mają indywidualny charakter. 
Lite drewno to synonim komfortu, trwałości i wygody 
na długie lata. Marka ADB Meble gwarantuje solidny 
i ekologiczny produkt o wysokich walorach użytkowych 
oraz estetycznych.

100% lite drewno



krzesło HAM1700
szer./głęb./wys.

48/53/100

ława HAM2100
szer./głęb./wys.

120/70/46

ława HAM2101
szer./głęb./wys.

100/100/46

witryna niska HAM2000
szer./głęb./wys.

118/40/132

komoda 2D/4SZ HAM2302
szer./głęb./wys.

140/45/85

biurko HAM1901
szer./głęb./wys.

154/65/78

biurko komputerowe HAM1900
szer./głęb./wys.

124/55/78

komoda 2D/2SZ HAM2300
szer./głęb./wys.

118/45/85

komoda TV/DVD HAM2200
szer./głęb./wys.

180/45/54

komoda TV/DVD HAM2201
szer./głęb./wys.

140/45/54

stół z rozsuwaną oskrzynią 
HAM1604

szer./głęb./wys.
140(190)/95/75

stół z rozsuwaną oskrzynią 
HAM1603

szer./głęb./wys.
160 (210)/95/75

regał szeroki
 HAM0902

szer./głęb./wys.
100/35/188

regał wąski 
HAM0900

szer./głęb./wys.
61/40/188

witryna wąska  
HAM2003

szer./głęb./wys.
61/40/188

witryna wysoka 
HAM2001

szer./głęb./wys.
100/40/188

komoda szeroka 7sz 
HAM0300

szer./głęb./wys.
140/45/85

komoda 2D/7SZ HAM2304
szer./głęb./wys.

140/45/134

komoda 2D/7SZ HAM2303
szer./głęb./wys.

140/45/134

komoda 4D/2SZ HAM2301
szer./głęb./wys.

180/45/85

lustro HAM2400
szer./głęb./wys.

100/2,5/75

uchwyt nr 1



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

Hamilton 
jadalnia, pokój dzienny, gabinet

Kolekcja Hamilton to klasyczna propozycja mebli do jadalni, pokoju dziennego i gabinetu z litego drewna 
brzozowego.W kolekcji zastosowano system prowadnic z cichym domykiem i eleganckie, mosiężne uchwyty.


