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www.adbmeble.pl Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana 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. Sejnenska 57

Bostonstyl i funkcjonalność

salon      jadalnia
100%

 lite drew
no

BL0743 Ława
dł: 100cm, sz: 100cm,  w: 46cm

BL0742 Stolik
dł: 50cm, sz: 50cm,  w: 46cm

BL0745 Stół 120
dł: 120cm, sz: 90cm,  w: 75cm

Możliwość przedłużenia do 220cm za pomocą dostawek

BL0744 Stół 160
dł: 160cm, sz: 90cm,  w: 75cm

Możliwość przedłużenia do 260cm za pomocą dostawek

BL0828 Biurko komputerowe
dł: 124cm, sz: 56cm,  w: 78cm

BL0746 dostawka stołu
dł: 50cm, sz: 90cm,  w: 2,8cm

BL0747 Krzesło - tkanina
sz: 47cm, gł: 56cm,  w: 92cm
opcjonalnie dostepne w wersji

ze skórzanym siedziskiem i oparciem
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Nasze meble to oryginalne wzornictwo i najwyższa  
jakośc litego drewna. Powstaja one z polskiego, starannie  
wyselekcjonowanego drewna brzozowego, co gwarantuje 
piękne i naturalne usłojenie po ich wybarwieniu.  
Wiekszosć procesu produkcji jest wykonywana ręcznie, 
dzięki czemu meble maja indywidualny charakter.

Bostonstyl i funkcjonalność

salon      jadalnia

100% lite drewno
BL0826 Komoda 2d/4sz.

sz: 140cm, gł: 44cm,  w: 85cm

BL0839 Półka skos
sz: 110cm, gł: 17cm,  w: 23cm

BL0241 Komoda TV/DVD
sz: 110cm, gł: 46cm,  w: 71cm

BL0821 Komoda z drzwiami przesuwanymi
sz: 120cm, gł: 40cm,  w: 99cm

BL092 Witryna szeroka
sz: 118cm, gł: 44cm,  w: 131cm

BL0912 Witryna wysoka 2d/6sz.
sz: 100cm, gł: 36cm,  w: 188cm

BL0823 Witryna wysoka 1d/3sz.
sz: 60cm, gł: 36cm,  w: 188cm

BL0827 Szafka TV/DVD
sz: 200cm, gł: 46cm,  w: 51cm

BL0821 Regał wysoki 3sz.
sz: 60cm, gł: 36cm,  w: 188cm

BL0824 Serwantka
sz: 60cm, gł: 44cm,  w: 160cm

BL0825 Komoda 4d.
sz: 180cm, gł: 44cm,  w: 85cm

Naturalny
Miodowy

Matowy
brąz

Koniak
Ciemny

orzech

Teak


