
LATINA
PRESTIGELINE

Drobne, ulotne chwile składają się na cały obraz Twojego życia, dlatego 
stworzyliśmy kolekcję Latina, która sprawi, że każda minuta spędzona w 
domu zyska niebagatelne znaczenie. Zaaranżuj miejsce, gdzie będzie moż-
na zarówno odważnie stawiać czoła codziennym wyzwaniom, jak i błogo 
leniuchować oddając się ulubionym czynnościom. Za sprawą niepowtarzal-
nego uroku mebli z litego drewna uda Ci się wykreować przestrzeń, stano-
wiącą centrum domowego wszechświata, gdzie będą mnożyły się piękne 
emocje. Połączenie naturalnego piękna frontów z litego drewna z metalo-
wymi akcentami sprawia, że meble z linii Latina pozwolą stworzyć wnętrza 
o nieoczywistej prezencji, a kolorystyka dębu miodowego wprowadzi błogi 
nastrój do Twojej jadalni i pokoju dziennego.

The entire shape of your life is made up of small, ephemeral moments, 
which is why we’ve created the Latina Collection so that every moment 
spent in your home takes on a deep significance. Arrange your own space, 
a space where you can bravely face the challenges of the daily grind and 
where you can blissfully while away the hours on your favourite pastimes. 
The one-of-a-kind charm of solid wood furniture means that you can create 
a space which will become the epicentre of the household universe, a place 
where positive emotions are compounded. The combination of the natural 
beauty of solid wood fronts with metal accents in the Latina Collection will 
let you create an interior with a subtle attitude, and the honey oak colour 
scheme will enhance the dreamy atmosphere of your dining room or salon.
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przeszklone wnętrza mebli pozwolą wyeksponować ulubione przedmioty i dekoracje
glazed interiors of the furniture let you display your prized possessions 
and decorations
subtelna gama kolorystyczna wprowadzi harmonię do codziennego życia

fronty z litego drewna przełamane metalowymi detalami prezentują się 
elegancko i nowocześnie

subtle colour scheme brings harmony to your everyday life 

solid wood fronts highlighted with metal accents create an elegant and modern look 
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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: dąb miodowy
wykończenie powierzchni zewnętrznej: olej
front: llite drewno dębowe szczotkowane, szkło hartowane - bezbarwne
korpus zewnętrzny: płyta meblowa w naturalnej okleinie dębowej, 
wewnętrzny: płyta meblowa foliowana w dekorze drewnopodobnym
uchwyt: metalowy chromowany srebrny
stopka: chromowana srebrna
meble systemu dystrybuowane są w postaci zmontowanej za wyjątkiem: 35, 40 i 41; 
oświetlenie opcjonalne, należy zamówić oddzielnie

version:
colours: honey oak
finishing: oil
front: brushed solid oak wood, tempered glass – colourless
body: external: furniture board with natural oak veneer, internal: wrapped furniture board 
with a wood-like decorative pattern 
handle: metal chromium-plated silver
foot: chromium-plated silver
the furniture of the system is distributed as prefabricated except for: 35, 40 and 41;
the lighting is optional and sold separately

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

4-L-WL-6-0000-01
włącznik

pojemnościowy do
wszystkich modeli

oświetlenia LED

capacitive 
switch for all 
the versions 
with LED lighting 

LATINA 40
stół rozsuwany 

160-250
(2 wkładki trzymane 

w oskrzyni) 
szer. x wys. x gł.

160/205/250 

table with expanding 
top 160-250 
(2 extensions kept 
under the table top)
W x H x D
160/205/250 

LATINA 48
witryna 3-drzwiowa 

z 1 klapą
szer. x wys. x gł.

126 x 134 x 42 cm

3-door display 
cabinet with 1 flap 
W x H x D
126 x 134 x 42 cm

coffee table

W x H x D
80 x 45 x 80 cm

LATINA 41
stolik 

okolicznościowy
szer. x wys. x gł.
80 x 45 x 80 cm

LATINA 10
witryna 1-drzwiowa L

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

70 x 200 x 42 cm

1-door left display cabinet 
(optional lighting)
W x H x D
70 x 200 x 42 cm

LATINA 11
witryna 1-drzwiowa P

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

70 x 200 x 42 cm

1-door right display cabinet 
(optional lighting)
W x H x D
70 x 200 x 42 cm

LATINA 12
witryna 2-drzwiowa

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

90 x 200 x 42 cm

2-door display cabinet 
(optional lighting)
W x H x D
90 x 200 x 42 cm

LATINA 25
szafka RTV 2-szuflady

szer. x wys. x gł.
155 x 70 x 42 cm

LATINA 35
półka wisząca

szer. x wys. x gł.
155 x 15 x 24 cm

wall-mounted 
shelfW x H x D
155 x 15 x 24 cm

LATINA 45
komoda 4-drzwiowa

z 2 szufladami
szer. x wys. x gł.

180 x 91 x 42 cm

4-door dresser 
with 2 drawers
W x H x D
180 x 91 x 42 cm

LATINA 46
komoda 3-drzwiowa

z 3-szufladami
szer. x wys. x gł.

155 x 91 x 42 cm

3-door dresser with 
3 drawers
W x H x D
155 x 91 x 42 cm

TV cabinet with 2 
drawersW x H x D
155 x 70 x 42 cm

VELVET 99
zestaw 

pielęgnacyjny 
100 ml

cleaning 
kit
100 ml  

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

podwieńcowy
1 x oczko, oprawa metalowa, 

1 x transformator 
światło ciepłe białe LED

do modelu: LATINA 10, 11

lighting system mounted 
to the top of the furniture 
1 x eyelet, metal fitting, 
1 x transformer
warm white LED light
for models LATINA 10, 11

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

podwieńcowy
2 x oczko, oprawa metalowa, 

1 x transformator 
światło ciepłe białe LED

do modelu: 
LATINA 12, 15, 48

lighting system mounted 
to the top of the furniture 
2 x eyelet, metal fitting, 
1 x transformer
warm white LED light
for models 
LATINA 12, 15, 48

LATINA 15
witryna 

2-drzwiowa (niska)
(oświetlenie opcjonalne)

szer. x wys. x gł.
96 x 134 x 42 cm

2-door display 
cabinet (low)
(optional lighting)
W x H x D
96 x 134 x 42 cm

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.


