
MOET
TRENDLINE

Szukasz mebli, które wyróżniają się ciekawym designem i pasują do współczesnych wnętrz? 
Kolekcja Moet łączy w sobie elementy stylu skandynawskiego i nowoczesnego tworząc 
ciekawą i przytulną aranżację każdego wnętrza. Uniwersalna kolorystyka matowej bie-
li i orzecha amerykańskiego jackson  w połączeniu z grafitowymi listwami i metalowymi, 
ozdobnymi  uchwytami rozjaśnią każde wnętrze nadając mu lekkości i wyjątkowego stylu. 
Skandynawska forma każdego mebla oparta na wysokich nogach kryje w sobie prostotę, 
staranność wykonania i wysoką trwałość. Warto zwrócić uwagę nie tylko na estetykę i 
minimalistyczną linię kolekcji Moet, lecz również na jej funkcjonalną stronę. Głębokie szu-
flady, pojemne półki komód i witryn, ale także przestronna szafa ubraniowa z lustrem dają 
możliwość przechowywania i eksponowania różnych przedmiotów. System cichego domy-
ku zastosowany w drzwiach i szufladach każdego mebla zapewni komfort i bezpieczeństwo 
użytkowania przez długie lata. 

Are you looking for furniture that stands out with its interesting design and fits into con-
temporary interiors? The Moet collection combines elements of Scandinavian and modern 
styles to provide an interesting and cosy arrangement to any interior. Universal colours of 
matt white and american nut jackson combined with graphite slats and decorative metal 
handles will brighten up any interior adding lightness and unique style to it. The Scandina-
vian form of each piece of furniture based on high feet offers simplicity, careful workman-
ship, and high durability. It is important to pay attention to both the aesthetics and mini-
malist line of the Moet collection and to its functional aspect. Deep drawers, capacious 
shelves of chests of drawers and display cabinets, as well as a spacious wardrobe with a 
mirror provide storage and display of distinct items. A soft-closing system used in doors and 
drawers of the furniture will ensure comfort and safety for many years.

stylowe połączenie kolorystyczne orzecha amerykańskiego jackson z matową bielą i grafi-
tem podkreśla nowoczesny styl każdej aranżacji
stylish colour combination of american nut jackson with matt white and graphite emphasi-
ses the modern style of an interior

wysokie nóżki umożliwią utrzymanie pomieszczenia w czystości
elevated feet enable the room to be kept clean

różnorodność brył wchodzących w skład kolekcji daje możliwość aranżacji różnych wnętrz 
według indywidualnego stylu i potrzeb użytkowników
the variety of the furniture forms that make part of the collection enables you to arrange 
various interiors according to the individual style and requirements
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version:
colour scheme: american nut jackson / white matt / graphite matt 
forepart: laminated board
main body: wood-effect decor laminated board
handle: openwork made of grey matt metal
foot: made of grey matt plastic
soft-closing system applied to doors: yes
soft-closing system applied to drawers: yes
the furniture of the system is distributed in packages for DIY assembly
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcji, kolorów, funkcji  
i wymiarów. Reprodukowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów ofe-
rowanych mebli, ze względu na ograniczenie wynikające z techniki druku. Zaleca się 
montaż mebli zgodnie z instrukcją obsługi. Ulotka nie stanowi oferty handlowej.

The manufacturer reserves the right to make changes to design, colours, features, and
dimensions. Reproduced colours may differ from the actual colours of the furniture that
we offer, due to printing technique limitations. It is recommended to follow the assem-
bly instructions. This leaflet is not a commercial offer.

wykonanie:
kolorystyka: orzech amerykański jackson / biały mat / grafitowy mat
front: płyta meblowa laminowana
korpus: płyta meblowa laminowana w dekorze drewnopodobnym
uchwyt: ażurowy wykonany z metalu w kolorze szary mat
stopka: tworzywo w kolorze szary mat
system cichego zamykania drzwi: tak
system cichego domykania szuflad: tak
meble systemu dystrybuowane są w paczkach do samodzielnego montażu

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

Ze względu na bezpieczeństwo oraz w celu zachowania odpowiedniej sztywności 
konstrukcji, meble wymagają trwałego przymocowania do ścian.
Due to safety reasons and in order to maintain proper rigidity of the structure, 
furniture require permanent attachment to the walls.

MOET 10
witryna 1-drzwiowa

(oświetlenie opcjonalne) 
szer. x wys. x gł.

65 x 204 x 42 cm

1-door display unit
(optional lighting)
W x H x D
65 x 204 x 42 cm
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MOET 11
witryna 1-drzwiowa

(oświetlenie opcjonalne) 
szer. x wys. x gł.

65 x 204 x 42 cm

1-door display unit
(optional lighting)
W x H x D
65 x 204 x 42 cm

MOET 12
witryna 2-drzwiowa

(oświetlenie opcjonalne) 
szer. x wys. x gł.

90 x 204 x 42 cm

2-door display unit
(optional lighting)
W x H x D
90 x 204 x 42 cm

MOET 15
komoda 2-drzwiowa

(oświetlenie opcjonalne) 
szer. x wys. x gł.

90 x 135 x 42 cm

2-door sideboard
(optional lighting)
W x H x D
90 x 135 x 42 cm

MOET 45
komoda 2-drzwiowa

z 3 szufladami 
szer. x wys. x gł.

150 x 92 x 42 cm

2-door sideboard
with 3 drawers
W x H x D
150 x 92 x 42 cm

MOET 70
szafa 2-drzwiowa 

z lustrem
szer. x wys. x gł.

84 x 200 x 60 cm

2-door wardrobe
with mirror
W x H x D
84 x 200 x 60 cm

MOET 35
półka wisząca

szer. x wys. x gł.
150 x 22 x 22 cm

hanging wall shelf
W x H x D
150 x 22 x 22 cm

MOET 24
szafka RTV 1-drzwiowa 

z 1 szufladą
szer. x wys. x gł.

120 x 55 x 42 cm

1 door TV unit 
with 1 drawer
W x H x D
120 x 55 x 42 cm

MOET 25
szafka RTV 2-drzwiowa 

z 1 szufladą 
szer. x wys. x gł.

170 x 55 x 42 cm

2 door TV unit 
with 1 drawer 
W x H x D
170 x 55 x 42 cm

MOET 41
stolik okolicznościowy

szer. x wys. x gł.
108 x 40 x 60 cm

coffee table
W x H x D
108 x 40 x 60 cm

4-L-WL-6-0000-01
włącznik pojemnościowy do

wszystkich modeli
oświetlenia LED

capacitive 
switch for all the versions 
with LED lighting 

2-L-BC-1-0000-01
zestaw oświetleniowy podwieńcowy 

(1 x oczko LED, 1 x transformator)
do modeli: 

MOET 10, 11, 12, 15

proximity lighting system 
(1 x LED eye, 1 x transformer)
for models: 
MOET 10, 11, 12, 15

3-L-BN-1-0000-01
zestaw oświetleniowy 

półki szklanej
1 x punkt świetlny 
1 x transformator

do modeli 
MOET 15

lighting system
of a glass shelf
1 x LED clip
1 x transformer
for models 
MOET 15

lighting system
of a glass shelf
2 x LED clip
1 x transformer
for models 
MOET 10, 11, 12

3-L-BN-2-0000-01
zestaw oświetleniowy 

półki szklanej
2 x punkt świetlny
1 x transformator

do modeli 
MOET 10, 11, 12


