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narożnik / corner sofa

narożnik / corner sofa

narożnik / corner sofa

Q

100 cm

255 cm

215 cm

PU

255 cm
100 cm

RUSSI

P

215 cm

NEW

L

dostępne modele
available models

106 cm

106 cm
wysokie, smukłe nóżki / high, slender legs

Narożnik RUSSI jest reprezentacyjnym produktem. Wygląda nowocześnie i
elegancko, a smukłe nóżki dodają meblowi lekkości.

Corner sofa RUSSI is presentable product. It looks modern and elegant, and
slender legs of furniture add lightness.

64 cm

43 cm

90 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

5

4

narożnik RUSSI / corner sofa RUSSI

NOWOŚCI 2017

małe poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia narożnika /
small pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

NEW

CENTO
PU

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

Q

Jakie cechy posiada narożnik?
/ What are the features of corner sofa?

Narożnik CENTO wyróżnia się lekkością i modnym designem. Narożnik nie
posiada funkcji spania i pojemnika na pościel. Wyposażono go w nowoczesne,
regulowane w wielu poziomach zagłówki.
Corner sofa CENTO distinguished by lightness and fashionable design. This
corner sofa has not the sleeping function and a storage space for bedding.
CENTO has been equipped with moveable, multistage adjustable headrests.

67 cm

45 cm

76-96 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

wysokie nóżki / high legs

dostępne modele
available models
regulowane zagłówki / adjustable headrests

narożnik OBL+2BP / corner sofa OBL+2BP
250 cm

170 cm

103 cm

95cm

narożnik 2BL+OBP / corner sofa 2BL+OBP
250 cm

95cm

NOWOŚCI 2017

poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia narożnika /
pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

7
65 cm

103 cm

105 cm

170 cm

6

pufa / pouf

NEW

CREMONA

Jakie funkcje posiada narożnik?
/ What are the features of corner sofa?

PU

Narożnik CREMONA jest meblem multifunkcyjnym. Posiada funkcję
spania, pojemnik na pościel, regulowane oparcia i podłokietniki. Jako opcja
wyposażenia dostępne są regulowane zagłówki.
Corner sofa CREMONA is a multifunctional piece of furniture. It has the
sleeping function, a storage space for bedding, adjustable backrests and
armrests. Optional accessories are adjustable headrests.

pojemnik na pościel / storage space for bedding

58 cm

44 cm

87-116 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

dostępne modele
available models
narożnik OSBL+3FBP / corner sofa OSBL+3FBP
306 cm

pufa / pouf

regulowane zagłówki / adjustable headrests

przesuwane oparcia / movable backrests

145 cm

190 cm

85 cm

115 cm

250 x 135 cm*
115 cm

narożnik 3FBL+OSBP / corner sofa 3FBL+OSBP

9

8

190 cm

115 cm

306 cm

250 x 135 cm*
115 cm
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poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia narożnika /
pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

powierzchnia spania o wymiarach 250x135 cm / sleeping area with dimensions 250x135 cm

NEW

CREMONA

Jakie funkcje posiada narożnik?
/ What are the features of corner sofa?

PU

Narożnik CREMONA jest meblem multifunkcyjnym. posiada funkcję spania,
pojemnik na pościel, regulowane oparcia i podłokietniki. Jako opcja
wyposażenia występują regulowane zagłówki.
CREMONA corner is a multifunctional piece of furniture. It has the function
of sleep, a container for bedding, adjustable backrest and armrests. Optional
accessories are adjustable headrests.

pojemnik na pościel / storage space for bedding

wysokość narożnika /
corner sofa height

87 cm

44 cm

dostępne modele
available models
narożnik OSL+3FBP / corner sofa OSL+3FBP
271 cm

205 cm

115 cm

eleganckie przeszycia / elegant stitching
pufa / pouf

145 cm

195 x 135 cm

85 cm

100 cm

195 x 135 cm

100 cm

NOWOŚCI 2017

poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia narożnika /
pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

11

205 cm

10

115 cm

narożnik 3FBL+OSP/ corner sofa 3FBL+OSP
271 cm

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

powierzchnia spania o wymiarach 195x135 cm / sleeping area with dimensions 195x135 cm

NEW

CREMONA

Jakie funkcje posiada narożnik?
/What are the features of corner sofa?

PU

CREMONA BERGAMO to duży narożnik z obszerną powierzchnią spania oraz
dwoma pojemnikami na pościel. Regulowane oparcia i podłokietniki stanowią
standard wyposażenia.standardowe wyposażenie. Jako opcja dostępne są
regulowane zagłówki.
CREMONA a large corner sofa with a big sleeping area, and two storage space
for bedding.. Adjustable backrests and armrests are standard equipment.
Optional accessories are adjustable headrests.

pojemnik na pościel / storage space for bedding

50 cm

44 cm

87 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

dostępne modele
available models
narożnik OSBL+3F+OSP / corner sofa OSBL+3F+OSP

regulowane zagłówki / adjustable headrests

ruchome podłokietniki / movable armrests

205 cm

190 cm

360 cm

305 x 135 cm
115 cm

95 cm

narożnik OSL+3F+OSBP / corner sofa OSL+3F+OSBP

13

205 cm

305 x 135 cm

95 cm

NOWOŚCI 2017

190 cm

12

360 cm

115 cm

poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia narożnika /
pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

powierzchnia spania o wymiarach 305x135 cm / sleeping area with dimensions 305x135 cm

105 cm

170 cm

105 cm

105 cm

225 x 123 cm*

65 cm

PU

Q

225 x 123 cm*

pufa / pouf

280 cm
105 cm

ASTI

narożnik 3FBL+OSBP /
corner sofa 3FBL+OSBP

280 cm

170 cm

NEW

narożnik OSBL+3FBP /
corner sofa OSBL+3FBP

dostępne modele
available models

wysokość 45 cm
height 45 cm

105 cm

regulowane zagłówki / adjustable headrests

Narożnik ASTI posiada funkcję spania i pojemnik na pościel w otomanie.
Dodatkowo wyposażony jest w regulowane zagłówki , które podnoszą komfort
wypoczynku.
Corner sofa ASTI has a sleeping function and a storage space for bedding in
the lounger. ASTI is equipped with adjustable headrests and they enhance the
comfort of rest.

58 cm

42 cm

77-95 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

powierzchnia spania o wymiarach 225 x 123 cm / sleeping area with

15

14

dimensions 225 x 123 cm

pojemnik na pościel / storage space for bedding

NOWOŚCI 2017

poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia narożnika /
pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

NEW

ASTI
Q

17

16

PU

NOWOŚCI 2017

NEW

ROMA

Jakie funkcje posiada narożnik?
/What are the features of corner sofa?

PU

Narożnik ROMA jest meblem z dużą ilością funkcji poprawiających komfort
wypoczynku. Posiada regulowane zagłówki, przesuwne oparcia, regulowany
podłokietnik oraz funkcję spania.
Corner sofa ROMA is a piece of furniture with a lots of features to improve the
comfort of rest. It has adjustable headrests, movable backrests, adjustable
armrest and the sleeping function.

pojemnik na pościel / storage space for bedding

ruchome podłokietniki
/ movable armrests

52 cm

43 cm

91-105 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

dostępne modele
available models

regulowane zagłówki / adjustable headrests

narożnik OSBL+3FBP / corner sofa OSBL+3FBP

przesuwane oparcia / movable backrests

pufa / pouf

145 cm

306 cm

190 cm

85 cm

110 cm
wysokość 43 cm
height 43 cm

250 x 140 cm
130 cm

narożnik 3FBL+OSBP / corner sofa 3FBL+OSBP

19
190 cm

110 cm

18

306 cm

250 x 140 cm
130 cm
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poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia narożnika /
pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

powierzchnia spania o wymiarach 250x140 cm / sleeping area with dimensions 250x140 cm

NEW

NAPOLI
PU

Jakie funkcje posiada narożnik?
/What are the features of corner sofa?

eco

Narożnik NAPOLI posiada funkcję spania, regulowane zagłowki, ozdobną,
podświetlaną pókę oraz szufladę na podręczne rzeczy.

NAPOLI corner sofa is equipped with has a sleeping function, adjustable
headrests, decorative, backlit shelf and drawer for handy things.

wysokość narożnika /
corner sofa height

narożnik / corner sofa

szuflada w podłokietniku / drawer
located in the armrest

82 cm

59 cm

45 cm

dostępne modele
available models
narożnik OBL+3F+R+3BP / corner sofa OBL+3F+R+3BP
350 cm
podświetlana półka / backlit

276 cm

175 cm

regulowane zagłówki / adjustable headrests

270 x 130 cm
102 cm

96 cm

270 x 130 cm

21

20

175 cm

276 cm

narożnik 3BL+R+3F+OBP / corner sofa 3BL+R+3F+OBP
350 cm

102 cm

96 cm

NOWOŚCI 2017

małe poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia
narożnika /
small pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

powierzchnia spania o wymiarach 270x130 cm / sleeping area with dimensions 270x130 cm

NEW

CORI
PU

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

Q
Jakie cechy posiada narożnik?
/ What are the features of corner sofa?

Narożnik CORI to wygodny, miękki mebel o szerokich bokach i obszernej
otomanie.

Corner sofa CORI is a comfortable, soft ffurniture that has wide sides and
large lounger.

60cm

45 cm

90 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

szerokie oparcia / broad backrests

dostępne modele
available models
szeroka otomana / wide lounger

252 cm

pufa / pouf

113 cm

wysokość 45 cm
height 45 cm

23

252 cm

180 cm

104 cm

22

P

140 cm
80 cm

180 cm

104 cm

L

113 cm

NOWOŚCI 2017

wszystkie poduszki prezentowane na zdjęciach stanowią wyposażenie narożnika /
corner sofa comes equipped with the all pillows shown in the pictures

Q

280 cm

106 cm

103 cm

280 cm

240 cm
106 cm

pufa / pouf

65 cm

PU

narożnik 2,5BL+OP / corner sofa 2,5BL+OP

240 cm

AREZZA

dostępne modele
available models

103 cm

NEW

narożnik OL+2,5BP / corner sofa OL+2,5BP

106 cm

wysokość 45 cm
height 45 cm

regulowane zagłówki / adjustable headrests

Nowoczesny narożnik AREZZA z wygodnymi oparciami wyposażony został w
regulowane zagłówki, które podnoszą komfort użytkowania.

Modern corner sofa AREZZA with comfortable backs equipped with cosy
backrests has been equipped with adjustable headrests for improved
comfortable use.

64 cm

45 cm

75-95 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

25

24

narożnik AREZZA / corner sofa AREZZA

małe poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia narożnika /
small pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

NOWOŚCI 2017

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

NEW

MASSA
PU

Jakie funkcje posiada narożnik?
/What are the features of corner sofa?

Q

Narożnik MASSA wyposażony jest w funkcję spania oraz pojemnik na pościel.
Dodatkowo za poduszkami opraciowymi znajdują się wałki, które stabilizują
poduszki ale mogą też stanowić niezależny element dekoracyjny.
MASSA corner sofa is equipped with sleeping function and storage space for
bedding. In addition, behind backrest cushions are located rollers which are
stabilizing cushion, but they can also be an independent decorative element.

pojemnik na pościel / storage space for bedding

65 cm

42 cm

90 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

dostępne modele
available models
wałki stabilizujące / stabilizing rollers

narożnik OSL+R+3FBP / corner sofa OSL+R+3FBP

pufa / pouf

280 cm

65 cm

225 cm

105 cm

105 cm

217 x 135 cm
wysokość 45 cm
height 45 cm

107 cm

narożnik 3FBL+R+OSP / corner sofa 3FBL+R+OSP

27

26

225 cm

105 cm

280 cm

217 x 135 cm
107 cm

NOWOŚCI 2017

małe poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią
wyposażenia narożnika /
small pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

powierzchnia spania o wymiarach 217x135 cm / sleeping area with dimensions 217x135 cm

290 cm

116 cm
55 cm

100 cm

290 cm

195 cm

PU

Q

pufa / pouf

narożnik 3L+2 / corner sofa 3L+2

100 cm

BONN

narożnik 2+3P / corner sofa 2+3P

195 cm

NEW

dostępne modele
available models

wysokość 45 cm
height 45 cm

100 cm

100 cm

zaokrąglone siedziska / rounded seats

Narożnik BONN jest meblem reprezentacyjnym. Nie posiada funkcji spania.
wyposażony jest w cztery wygodne poduszki oparciowe.

Corner sofa BONN is representative furniture. It does not have a sleeping
function. BONN is equipped with four comfortable backrest cushions.

100 cm

28

29

45 cm

77 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

wszystkie poduszki prezentowane na zdjęciach stanowią wyposażenie narożnika /
corner sofa comes equipped with the all pillows shown in the pictures

NOWOŚCI 2017

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

NEW

ARATTA
PU

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

Q

Narożnik ARATTA wyróżnia się lekkością i modnym designem. Narożnik
posiada funkcję spania do codziennego użytku i pojemnik. Wyposażono go w

Jakie cechy posiada narożnik?
/What are the features of corner sofa?

nowoczesne, regulowane w wielu poziomach zagłówki.
Corner sofa ARATTA stands out with its lightness and fashionable design. The
corner sofa has a sleeping function for everyday useand storage space for
bedding. It has been equipped with modern moveable, multistage adjustable
headrests.

67 cm

46 cm

76-96 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

wysokie nóżki / high legs
wszystkie zagłówki regulowane / headrest

dostępne modele
available models
narożnik OSL+R+3FBP / corner sofa OSL+R+3FBP
275 cm

powierzchnia spania o wymiarach 205x135 cm / sleeping

225 cm

97 cm

90 cm

area with dimensions 205x135 cm

205 x 135 cm

90 cm

narożnik 3FBL+R+OSP / corner sofa 3FBL+R+OSP

205 x 135 cm

90 cm

NOWOŚCI 2017

poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia narożnika /
pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

31

97 cm

225 cm

30

97 cm

275 cm

NEW

PEZZO

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

PU

Narożnik PEZZO występuje w wersjach prawo- i lewostronnej. Posiada
funkcję spania oraz pojemnik na pościel.

Jakie cechy posiada narożnik?
/ What are the features of corner sofa?

Corner sofa PEZZO is available in the right and left side versions. It is
equipped with the sleeping function and storage space for bedding.

55 cm

45 cm

74-90 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

powierzchnia spania o wymiarach 210 x 154 cm / sleeping
area with dimensions 210 x 154 xm

dostępne modele
available models

250 cm

175 cm

210 x 154 cm

210 x 154 cm

NOWOŚCI 2017

małe poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią
wyposażenia narożnika /
small pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

33

108 cm

250 cm

175 cm

32

P

108 cm

L

dostępne modele
available models

107 cm

238 cm

220 cm

PU

P
238 cm
107 cm

BORGO

L

220 cm

NEW

Q

wysokie, oryginalne nóżki / high, original legs

Narożnik BORGO to wygodny i elegancki mebel. Wyposażony został w luźne
poduszki zarówno na oparciach, jak i na siedziskach.

Corner sofa BORGO is a convenient and elegant piece of furniture. It has been
equipped with a detached backrest cushions and seat cushions.

66 cm

46 cm

97 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

35

34

narożnik BORGO / corner sofa BORGO

wszystkie poduszki prezentowane na zdjęciach stanowią wyposażenie narożnika /
corner sofa comes equipped with the all pillows shown in the pictures

NOWOŚCI 2017

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

dostępne modele
available models

Q

95 cm

270 cm

230 cm

PU

P
270 cm
95 cm

FERRA

L

230 cm

NEW

95 cm

95 cm
elektryczna funkcja relaks montowana standardowo w elemencie 3BL i 3BP / electric relax
function fitted as standard element 3BL and 3BP

Narożnik FERRERA posiada, regulowane zagłówki, pojemnik na pościel w
otomanie oraz elektryczną funkcję relaks.

Corner sofa FERRERA has adjustable headrests, storage space for bedding in
the lounger and the electrical function of relaxation.

67 cm

pojemnik na pościel w otomanie / storage space

46 cm

90 cm

wysokość narożnika /
corner sofa height

for bedding in the lounger

37

36

narożnik FERRA / corner sofa FERRA

małe poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia narożnika /
small pillows shown in the pictures are not furnishing accessories

NOWOŚCI 2017

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

jak czytać katalog /

NEW

how to read the catalog

BARI

łączenie różnych tkanin
combining different fabrics

ekoskóra

PU

eco

funkcja spania

faux leather

sleeping function

możliwość zastosowania nici kontrastowych

Narożnik BARI posiada funkcję spania i pojemnik na pościel.

possibility of the use of contrasting threads
BARI corner sofa has a sleeping function and storage space for
bedding.

sprężyny bonell

wysokość narożnika /
corner sofa height

bonell springs

wave springs

skrzynia na pościel

pianka PU
PU

Jakie funkcje
posiada narożnik? /
What are the features
of corner sofa?

wyjątkowo miękki mebel
exceptionally soft furniture

nóżki metalowe
metal legs

nóżki z tworzywa sztucznego
plastic legs

ruchomy zagłówek
adjustable headrest

dostępne modele
available models

adjustable armrest

P

170 cm

38
NOWOŚCI 2017

detached cushions
170 cm

88 cm

195 x 135 cm

luźne poduszki
230 cm

88 cm

230 cm

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o narożniku / scan the
code and learn more
about the corner sofa

ruchomy podłokietnik

pojemnik na pościel / storage space for bedding

L

kolekcja modułowa

195 x 135 cm

88 cm

mała poduszka prezentowana na zdjęciach nie stanowi wyposażenia narożnika /
small pillow shown in the pictures are not furnishing accessories

modular system
88 cm

powierzchnia spania o wymiarach 195 x 135 cm /
sleeping area with dimensions 195 x 135 cm

storage space for bedding

PU foam

Q

najwyższa jakość
highest quality

R

element rogowy

O

otomana

S

skrzynia na pościel

B

boczek

P

prawy

L

lewy

F

funkcja spania

corner element

lounger

storage space for bedding

furniture side

right

left

sleeping function

39

85 cm

43 cm

53 cm

sprężyny faliste

szukaj naszych mebli w dobrych
sklepach meblowych lub na
www.stagrameble.pl
search our furniture in good
furniture stores or on
www.stagrameble.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu
prawnym i jest publikowany jedynie w celach
informacyjnych! Producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach,
nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wszystkie wymiary
podane są w cm z tolerancją +/- 3%. Ze względu na technikę
druku, kolory mebli na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych.

This catalog does not constitute a legal offer and
is published for informational purposes only! The
manufacturer reserves the right to make structural
changes in the furniture offered without changing
their overall nature. All dimensions are given in
cm with a tolerance of +/- 3%. Due to the printing
process, the colors of the furniture in the pictures
may differ from the actual.

Kuźnica Skakawska 14a, 98-400 Wieruszów
tel: +48 62 784 00 61, fax: +48 62 784 00 59
biuro@stagrameble.pl www.stagrameble.pl

