
BLOG

Dedykowana pokojowi młodzieżowemu kolekcja BLOG składa się z 20 elementów. Biurko z regulowaną 
wysokością blatu, funkcjonalny, obrotowy regał, kolorowe półki i szafki wiszące, łóżko z możliwością 
montażu oryginalnego panela z pokrowcem w modnych kolorach, to elementy, które w szczególny 
sposób powinny przypaść do gustu młodym ludziom.

mieszkaj z pomysłem



  Wiszące szafki pełnią również rolę półek 
wnękowych, umożliwiając aranżację mebli 
według indywidualnych upodobań.

SFW.50 (S)

SFW.50 (AT)

SFW.50 (V)

odporność  
na działanie płynów i wilgoci

odporność  
na zarysowania

dostępne  
w wybranych tkaninach

odporność  
na wysoką temperaturę

odporność  
na działanie promieni UV

Stwórz swojego BLOGA



  Możliwość montażu oryginalnego panela 
z pokrowcem w modnych kolorach.

  Obrotowy regał z lustrem, półkami i szufladą. 

LOZ.1S

PAN.ZAG.L

POKR.ZAG

POKR.MAT

lub PAN.ZAG.P

REG.40.LUS.



www.wajnert.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych produktów. Kolory na zdjęciach mogą 
różnić się od rzeczywistych. Z uwagi na technologię produkcji, na płycie laminowanej oklejonej folią, mogą być widoczne mikroskopijne zanieczyszczenia, co nie 
stanowi podstawy do reklamacji. Szczegółowe informacje o meblach zawarte są w kartach produktów. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania dokładnych 
informacji o meblach. Meble systemowe sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Prezentowane w niniejszym katalogu informacje nie stanowią 
oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wzory prawnie chronione. Produkcja, oferowanie lub sprzedaż mebli o wyglądzie identycznym bądź podobnym 
do mebli prezentowanych w katalogu bez zgody uprawnionego podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach. 
Wymiary podane są w centymetrach, w kolejności: szerokość/głębokość/wysokość.

WAJNERT MEBLE sp. z o.o. S.K.A., PL 56-513 Międzybórz, ul. Kolejowa 67
nr tel: +48 62/ 78 69 710, fax: +48 62/ 78 69 720, e-mail: info@wajnert.com.pl

szafka wisząca
SFW.1K

50/32/34

półka
POL.3P

145/24/34

łóżko
LOZ.1S

203/93/40

szafka wisząca
SFW.50 (AT)

50/30/34

szafka wisząca
SFW.50 (S)
50/30/34

szafka wisząca
SFW.50 (V)
50/30/34

komoda
KOM.2D2S
106/42/111

biurko
BIU.1D1P

130/60/76

biurko z regulacją blatu
BIU.133

133/60/76

szafka RTV
RTV.1D2P
103/50/44

kontenerek
KON.3S

40/42/56

szafa
SZF.5D4S

157/60/194

szafa
SZF.3D4S

105/60/194

szafka
SFK.W2D
53/42/194

regał obrotowy
REG.40.LUS
40/30/212

komoda
KOM.2D2S2P

157/42/111

panel do łóżka
PAN.ZAG.L
203/93/40

panel do łóżka
PAN.ZAG.P
203/93/40

pokrowiec na panel
POKR.ZAG*

pokrowiec na materac
POKR.MAT*

sofa
TAP

219/93/84
pow. spania: 84x198

 Uzupełnieniem kolekcji BLOG może być sofa POP

Praktyczne półki i kieszenie ukryte w bokach mebla oraz ciekawa 
kolorystyka to cechy, które przypadną do gustu młodym użytkownikom. 
Po zdjęciu poduszek oparciowych zyskujemy sporą i wygodną powierzchnię 
do spania. Dodatkową zaletą jest pakowny pojemnik na pościel.

Pojemnik 
na pościel

Praktyczna 
półka

sugar (S) viola (V) antracyt (AT)dąb ferrara (DF) * dostępny w dedykowanych tkaninach

20 elementów


