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Sieæ sprzeda¿y
W chwili obecnej posiadamy ponad 150 punktów sprzeda¿y w Polsce i ca³y czas intensywnie rozwijamy sieæ sprzeda¿y aby
zapewniæ Pañstwu optymaln¹ mo¿liwoœæ zakupu naszych produktów.

Wzornik skór
i tkanin
Nasza produkcja

Zaopatrujemy siê wy³¹cznie w najlepszej jakoœci skóry pochodz¹ce
z w³oskich i brazylijskich garbarni. Posiadamy podwójn¹ selekcjê
i kontrolê jakoœci skór krojonych przez
doœwiadczonych krojczych. Tkaniny
zamawiamy tylko u najwiêkszych
i najlepszych producentów, dziêki
temu Klient otrzymuje meble w najlepszych standardach i jakoœci.

Feniks to jeden z najnowoczeœniejszych
zak³adów produkcyjnych w Europie. Innowacyjne rozwi¹zania technologiczne, najnowsze maszyny i linie produkcyjne w pe³ni
pozwalaj¹ sprostaæ Pañstwa oczekiwaniom
jakoœciowym, wzorniczym i logistycznym.

Gwarancja jakoœci i serwisu
Wszystkie produkowane przez nas meble objête s¹ 2 letni¹ gwarancj¹. Dziêki naszemu serwisowi
zapewniamy pe³n¹ obs³ugê gwarancyjn¹ i pogwarancyjn¹.

Nowe technologie
i automatyzacja procesów
Posiadamy nowoczesny, innowacyjny i kompleksowy
park maszynowy umo¿liwiaj¹cy nam optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych. W pe³ni kontrolujemy
³añcuch dostaw i wszystkie etapy produkcji by zapewniæ
Pañstwu najwy¿sz¹ jakoœæ oferowanych produktów.
4
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Nagrody i wyró¿nienia
2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019
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Sycylia

nowoœæ

1 L+PD+1 BB+E+2 BB+LR

tkanina g³ówna Presence 01, pufa Good Morning 79,
poduszki lêdŸwiowe Good Morning 79P
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sYCYLIA
sofa 2 L
szer.: 168 cm
g³êb.: 103 cm
wys.: 87 cm

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 2 R
szer.: 168 cm
g³êb.: 103 cm
wys.: 87 cm

sofa 2
szer.: 195 cm
g³êb.: 103 cm
wys.: 87 cm

sofa 2 BB
szer.: 141 cm
g³êb.: 103 cm
wys.: 87 cm

fotel 1 L
szer.: 98 cm
g³êb.: 103 cm
wys.: 87 cm

fotel 1 R
szer.: 98 cm
g³êb.: 103 cm
wys.: 87 cm

fotel 1
szer.: 125 cm
g³êb.: 103 cm
wys.: 87 cm

fotel 1 BB
szer.: 71 cm
g³êb.: 103 cm
wys.: 87 cm

element naro¿ny E
szer.: 134 cm
g³êb.: 134 cm
wys.: 87 cm

element naro¿ny EM
szer.: 100 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 87 cm

longchair LL
szer.: 98 cm
g³êb.: 168 cm
wys.: 87 cm

longchair LR
szer.: 98 cm
g³êb.: 168 cm
wys.: 87 cm

pufa PM 70x70
szer.: 72 cm
g³êb.: 72 cm
wys.: 46 cm

pufa PD 50x100
szer.: 52 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 46 cm

zag³ówek
szer.: 53 cm
g³êb.: 9 cm
wys.: 22 cm

Du¿a
i funkcjonalna
pufa

1 L+PD+1 BB+E+2 BB+LR
355 cm x 373 cm x 168 cm

Wygodne oparcie z zag³ówkiem pozwalaj¹ce uzyskaæ
wygodne podparcie g³owy zwiêkszaj¹c komfort siedzenia

Wzorzyste poduszki

Pod³okietnik pozwalaj¹cy wygodnie
oprzeæ siê bokiem

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2 L+LR
266 cm x 168 cm

Wybrane funkcje kolekcji SYCYLIA

Stylowa metal na drewno noga
(tylko metal czarny / buk naturalny),
dostêpne równie¿ metalowe nogi
w kolorze czarny, chrom lub miedziane

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 46 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 52 cm
8
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Alison

nowoœæ

2,5 FL+EM+1 BB+1 BB EL+BOK/R

tkanina Aurora, kolor 2487
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Alison
sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
230 cm
g³êb.:
109 cm
wys.:
85-105 cm
pow. spania: 190 cm x 115 cm

sofa 2,5
szer.: 175 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

sofa 2,5 FL
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 158 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

fotel 1
szer.: 105 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

Wybrane funkcje kolekcji ALISON

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

fotel 1 BB
szer.: 71 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 158 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 71 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 141 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 105 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

fotel 1,5 BB
szer.: 81 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 141 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

P³ynnie sterowana elektrycznymi sensorami funkcja
relaksu dziêki czemu ustawisz oparcie w dogodnym
dla siebie po³o¿eniu

Wygodne oparcie z regulowanym zag³ówkiem
pozwalaj¹ce uzyskaæ wygodne podparcie g³owy
zwiêkszaj¹c komfort siedzenia

fotel 1,5 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 81 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

Funkcja spania typu delfin
o powierzchni 190 cm x 115 cm
element naro¿ny EM
(k¹t prosty, ruchome zag³ówki)
szer.: 109 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 88 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 85-105 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 88 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 85-105 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 109 cm
wys.: 85-105 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 42 cm
g³êb.: 101 cm
wys.: 53 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 42 cm
g³êb.: 101 cm
wys.: 53 cm

Pod³okietnik pozwalaj¹cy
wygodnie oprzeæ siê bokiem

Solidna metalowa czarna noga
(dostêpne równie¿ kolory:
chromowany lub miedziany)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+EM+1 BB+1 BB EL+BOK/R
267 cm x 85-105 cm x 268 cm

2,5 FL+EM+2,5 BB+EM+OTMR
267 cm x 85-105 cm x 359 cm x 222 cm

pufa P
szer.: 60 cm
g³êb.: 60 cm
wys.: 48 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 17 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 63 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 17 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 63 cm

g
h

pow. spania: 190 cm x 115 cm
pow. spania: 190 cm x 115 cm
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Wysokoœæ siedziska - h: 48 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 54 cm
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benetto

nowoœæ

2,5 FL+LR

tkanina Opaline, kolor 13

14

www.feniks-meble.pl

www.feniks-meble.pl

15

BENETTO

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

Wybrane funkcje kolekcji BENETTO

Pojemnik na poœciel w otomanie
sofa 3 BB
szer.: 209 cm
g³êb.: 91cm
wys.: 97cm

sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
233 cm
g³êb.:
91 cm
wys.:
97 cm
pow. spania: 190 cm x 112 cm

sofa 3 W BB
(wysuwane siedzisko)
szer.: 209 cm
g³êb.: 91-99 cm
wys.: 97cm

sofa 2 FL
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.:
153 cm
g³êb.:
91 cm
wys.:
97 cm

sofa 2 FR
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.:
153 cm
g³êb.:
91 cm
wys.:
97 cm

Wygodne oparcie pozwalaj¹ce uzyskaæ wygodne
podparcie g³owy zwiêkszaj¹c komfort siedzenia
sofa 2 F BB
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.:
141 cm
g³êb.:
91 cm
wys.:
97 cm

sofa 2 BB
szer.: 141 cm
g³êb.: 91 cm
wys.: 97 cm

sofa 2 W BB
(wysuwane siedzisko)
szer.: 141 cm
g³êb.: 91-99 cm
wys.: 97cm

fotel 1
szer.: 95 cm
g³êb.: 91 cm
wys.: 97 cm

fotel 1 BB
szer.: 71 cm
g³êb.: 91 cm
wys.: 97 cm

fotel 1 W BB
(wysuwane siedzisko)
szer.: 71 cm
g³êb.: 91-99 cm
wys.: 97 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty)
szer.: 91 cm
g³êb.: 91 cm
wys.: 97 cm

Funkcja spania typu delfin
o powierzchni 190 cm x 112 cm
longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 83 cm
g³êb.: 153 cm
wys.: 97 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 83 cm
g³êb.: 153 cm
wys.: 97 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 91 cm
wys.: 97 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 91 cm
wys.: 97 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 42 cm
g³êb.: 86 cm
wys.: 53 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 42 cm
g³êb.: 86 cm
wys.: 53 cm

Pod³okietnik pozwalaj¹cy wygodnie oprzeæ siê bokiem
oraz schowaæ czasopismo w specjalnej kieszeni

Solidna metalowa czarna noga
(dostêpne równie¿ kolory:
chromowany lub miedziany)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2 FL+LR
236 cm x 97 cm x 153 cm

2 FL+EM+1 BB+BK+1 W BB+BOK/R
244 cm x 97 cm x 287 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 12 cm
g³êb.: 87 cm
wys.: 63 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 12 cm
g³êb.: 87 cm
wys.: 63 cm

pufa P
szer.: 90 cm
g³êb.: 60 cm
wys.: 45 cm

g

pow. spania: 205 cm x 112 cm

h

pow. spania: 190 cm x 112 cm
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Wysokoœæ siedziska - h: 45 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 53 cm
www.feniks-meble.pl
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braagi

nowoœæ

2,5 FL+E+2,5 S BB+LR
AD HULST - Upholstery Leather
Toledo Perle
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BRAAGI
sofa 2,5 F
(funkcja spania)
szer.:
190 cm
g³êb.:
98 cm
wys.:
94-110 cm
pow. spania: 196 cm x 144 cm

Wybrane funkcje kolekcji BRAAGI

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 2,5 FL
(funkcja spania)
szer.: 175 cm
g³êb.: 98 cm
wys.: 94-110 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania)
szer.: 175 cm
g³êb.: 98 cm
wys.: 94-110 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania)
szer.: 160 cm
g³êb.: 98 cm
wys.: 94-110 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 160 cm
g³êb.: 98 cm
wys.: 94-110 cm

sofa 2,5
szer.: 190 cm
g³êb.: 98 cm
wys.: 94-110 cm

Pojemnik na poœciel w otomanie

Pojemnik na poœciel w sofie 2,5
sofa 2,5 S BB
(pojemnik na poœciel)
szer.: 160 cm
g³êb.: 98 cm
wys.: 94-110 cm

fotel 1 S
(pojemnik na poœciel)
szer.: 101 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

fotel 1
szer.: 101 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

fotel 1 BB
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

fotel 1,5 BB
szer.: 81 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

fotel 1 BB S
(pojemnik na poœciel)
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

fotel 1,5 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 81 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 101 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

element naro¿ny E
(k¹t rozwarty)
szer.: 122 cm
g³êb.: 122 cm
wys.: 94-110 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty, ruchome zag³ówki)
szer.: 96 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

Wygodne oparcie z regulowanym zag³ówkiem
pozwalaj¹ce uzyskaæ wygodne podparcie g³owy
zwiêkszaj¹c komfort siedzenia

Funkcja spania typu sedalift
o powierzchni 196 cm x 144 cm
Pod³okietnik pozwalaj¹cy
wygodnie oprzeæ siê bokiem

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 96 cm
g³êb.: 168 cm
wys.: 94-110 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 96 cm
g³êb.: 168 cm
wys.: 94-110 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 94-110 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 42 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 55 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 42 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 55 cm

Solidna drewniana noga
(kolory wg próbnika na str. 107,
dostêpna równie¿ metalowa
chromowana)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
271 cm x 94-110 cm x 168 cm

2,5 FL+EM+2,5 S BB+LR
297 cm x 94-110 cm x 393 cm x 168 cm

g
bok lewy BOK/L
szer.: 15 cm
g³êb.: 97 cm
wys.: 65 cm
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bok prawy BOK/R
szer.: 15 cm
g³êb.: 97 cm
wys.: 65 cm

pufa P
(pojemnik)
szer.: 100 cm
g³êb.: 60 cm
wys.: 44 cm

h

Wysokoœæ siedziska - h: 44 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 53 cm

pow. spania: 196 cm x 144 cm

pow. spania: 196 cm x 144 cm

www.feniks-meble.pl
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EXELLENCE

nowoœæ

BOK/L+1 BB EL+PL+1 BB+EM+2,5 FR
KARO Leather
Madras Stone

22
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EXELLENCE

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

Wybrane funkcje kolekcji EXELLENCE

Funkcja spania typu sedalift
o powierzchni 196 cm x 144 cm
sofa 2,5 F
(funkcja spania)
szer.:
200 cm
g³êb.:
100 cm
wys.:
90-106 cm
pow. spania: 196 cm x 144 cm

sofa 2,5 S BB
(pojemnik na poœciel)
szer.: 160 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

fotel 1 S
(pojemnik na poœciel)
szer.: 111 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 101 cm
g³êb.: 168 cm
wys.: 90-106 cm

sofa 2,5 FL
(funkcja spania)
szer.: 180 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

fotel 1
szer.: 111 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania)
szer.: 180 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

fotel 1 BB
szer.: 71 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

fotel 1,5 BB
szer.: 81 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 101 cm
g³êb.: 168 cm
wys.: 90-106 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania)
szer.: 160 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

fotel 1 BB S
(pojemnik na poœciel)
szer.: 71 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

fotel 1,5 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 81 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 160 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

sofa 2,5
szer.: 200 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 71 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 111 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

element naro¿ny E
(k¹t rozwarty)
szer.: 126cm
g³êb.: 126 cm
wys.: 90-106 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 90-106 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty, ruchome zag³ówki)
szer.: 97 cm
g³êb.: 97 cm
wys.: 90-106 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 42 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 55 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 42 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 55 cm

P³ynnie sterowana elektrycznymi
sensorami funkcja relaksu dziêki
czemu ustawisz oparcie
w dogodnym dla siebie po³o¿eniu
Obracana drewniana
pó³ka pod laptopa

Pod³okietnik pozwalaj¹cy
wygodnie oprzeæ siê bokiem

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
BOK/L+1 BB EL+PL+1 BB+EM+2,5 FR
301 cm x 90-106 cm x 277 cm

2,5 FL+LR
281 cm x 90-106 cm x 168 cm

Solidna drewniana noga
(kolory wg próbnika na str. 107,
dostêpna równie¿ metalowa
chromowana)

g
bok lewy BOK/L
szer.: 20 cm
g³êb.: 94 cm
wys.: 64 cm

24
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bok prawy BOK/R
szer.: 20 cm
g³êb.: 94 cm
wys.: 64 cm

pufa P
(pojemnik)
szer.: 100 cm
g³êb.: 60 cm
wys.: 46 cm

pow. spania: 196 cm x 144 cm

h

Wysokoœæ siedziska - h: 44 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 53 cm

pow. spania: 196 cm x 144 cm

www.feniks-meble.pl

25

LOUIS

nowoœæ

2,5 L+LR

tkanina Venus Velvet, kolor 2916

26
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LOUIS
sofa 3
szer.: 208 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 83-108 cm

sofa 2,5
szer.: 188 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 83-108 cm

Wybrane funkcje kolekcji LOUIS

sofa 2,5 L
szer.: 170 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 83-108 cm

sofa 2,5 R
szer.: 170 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 83-108 cm

fotel 1
szer.: 114 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 83-108 cm

longchair LL
szer.: 96 cm
g³êb.: 160 cm
wys.: 83-108 cm

longchair LR
szer.: 96 cm
g³êb.: 160 cm
wys.: 83-108 cm

zag³ówek (opcja)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 L+LR
266 cm x 83-108 cm x 160 cm

pufa P
szer.: 68 cm
g³êb.: 86 cm
wys.: 48 cm

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 48 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 56 cm

Wygodne oparcie z dodatkowym zag³ówkiem, pozwalaj¹ce uzyskaæ
wygodne podparcie g³owy zwiêkszaj¹c komfort siedzenia

Pod³okietnik
pozwalaj¹cy wygodnie
oprzeæ siê bokiem

28
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Oryginalne pikowane oparcie

Solidna metalowa czarna matowa noga
(dostêpne równie¿ kolor miedziany)

www.feniks-meble.pl
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PLANET

nowoœæ

Sofa trzyosobowa

Sofa dwuosobowa

Fotel

Pufa
30
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2+1
KARO Leather
Federica Black
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planet
sofa 3
szer.: 224 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 82-100 cm

sofa 2
szer.: 174 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 82-100 cm

Wybrane funkcje kolekcji PLANET

fotel 1
szer.: 114 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 82-100 cm

pufa P
szer.: 86 cm
g³êb.: 44 cm
wys.: 62 cm

zag³ówek
szer.: 42 cm
g³êb.: 10 cm
wys.: 27 cm

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 44 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 57 cm

Wygodne oparcie z dodatkowym zag³ówkiem, pozwalaj¹ce uzyskaæ
wygodne podparcie g³owy zwiêkszaj¹c komfort siedzenia
Solidna metalowa chromowana noga
(dostêpne równie¿ kolory: czarny matowy
lub miedziany)

Pod³okietnik
pozwalaj¹cy wygodnie
oprzeæ siê bokiem
32
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Tapicerowane plecy mebla.
Bok w opcji do wyboru:
Fornir buk kol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Fornir d¹b kol. 9, 10.
www.feniks-meble.pl
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TOURISMO

nowoœæ

Sofa trzyosobowa

Sofa dwuosobowa

tkanina Alice, kolor 314

3+1

tkanina Alice, kolor 321

Czarne metalowe nogi

Ruchome zag³ówki

ELEMENTY KOLEKCJI >

g

Fotel
34
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sofa 3
szer.: 202 cm
g³êb.: 106 cm
wys.: 84-105 cm

sofa 2
szer.: 152 cm
g³êb.: 106 cm
wys.: 84-105 cm

fotel 1
szer.: 90 cm
g³êb.: 106 cm
wys.: 84-105 cm

h

Wysokoœæ siedziska - h: 45 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 54 cm
www.feniks-meble.pl
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GARRET

BOK/L+1 BB EL+1 BB+EM+2,5 FR
AD HULST - Upholstery Leather
Madras 661

36
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GARRET
sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
239 cm
g³êb.:
104 cm
wys.:
83-104 cm
pow. spania: 190 cm x 115 cm

Wybrane funkcje kolekcji GARRET

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 2,5 FL
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 163 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 163 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 141 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 141 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

P³ynnie sterowana elektrycznymi sensorami funkcja
relaksu dziêki czemu ustawisz oparcie w dogodnym
dla siebie po³o¿eniu

Wygodne oparcie z regulowanym zag³ówkiem
pozwalaj¹ce uzyskaæ wygodne podparcie g³owy
zwiêkszaj¹c komfort siedzenia
fotel 1,5 BB
szer.: 81 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

fotel 1 BB
szer.: 71 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

fotel 1,5 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 81 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 71 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

fotel 1
szer.: 115 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 115 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

Funkcja spania typu delfin
o powierzchni 190 cm x 115 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty, ruchome zag³ówki)
szer.: 108 cm
g³êb.: 108 cm
wys.: 83-103 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 93 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 83-103 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 93 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 83-103 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 83-103 cm

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
256 cm x 162 cm

BOK/L+1 BB EL+1 BB+EM+2,5 FR
272 cm x 271 cm

pow. spania: 190 cm x 115 cm

BOK/L+1 BB EL+BK+2,5 F BB+EM+2,5 BB+LR
384 cm x 342 cm x 162 cm

pow. spania: 190 cm x 115 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 42 cm
g³êb.: 101 cm
wys.: 53 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 22 cm
g³êb.: 101 cm
wys.: 69 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 42 cm
g³êb.: 101 cm
wys.: 53 cm

Pod³okietnik pozwalaj¹cy
wygodnie oprzeæ siê bokiem

Solidna metalowa chromowana
noga (dostêpne równie¿ kolory:
matowy czarny lub miedziany)

bok prawy BOK/R
szer.: 22 cm
g³êb.: 101 cm
wys.: 69 cm

g
h

pow. spania: 190 cm x 115 cm
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Wysokoœæ siedziska - h: 47 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 55 cm
www.feniks-meble.pl

39

LINO

2,5 FL+EM+1 BB+1 BB EL+BOK/R
AD HULST - Upholstery Leather
Toledo nero

40
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LINO
sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
235 cm
g³êb.:
99 cm
wys.:
96 cm
pow. spania: 190 cm x 122 cm

fotel 1,5 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 81 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

Wybrane funkcje kolekcji LINO

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 2,5 FL
(funkcja spania, brak
mo¿liwoœci stworzenia
samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 161 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

fotel 1 BB
szer.: 71 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania, brak
mo¿liwoœci stworzenia
samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 161 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 71 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania, brak
mo¿liwoœci stworzenia
samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 141 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

fotel 1
szer.: 111 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 141 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty)
szer.: 96 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 96 cm

fotel 1,5 BB
szer.: 81 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

P³ynnie sterowana elektrycznymi sensorami funkcja
relaksu dziêki czemu ustawisz oparcie w dogodnym
dla siebie po³o¿eniu

Wygodne oparcie z wysuwanym zag³ówkiem
pozwalaj¹ce uzyskaæ wygodne podparcie g³owy
zwiêkszaj¹c komfort siedzenia (w opcji)

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 111 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 92 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 96 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 92 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 96 cm

Funkcja spania typu delfin
o powierzchni 193 cm x 122 cm
otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 96 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 42 cm
g³êb.: 92 cm
wys.: 53 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 42 cm
g³êb.: 92 cm
wys.: 53 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 20 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 62 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 20 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 62 cm

zag³ówek
szer.: 54 cm
g³êb.: 15 cm
wys.: 15 cm

Pod³okietnik pozwalaj¹cy
wygodnie oprzeæ siê bokiem

Solidna metalowa chromowana noga
(dostêpne równie¿ kolory: matowy czarny
lub miedziany)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
257 cm x 162 cm

2,5 FL+EM+1 BB+1 BB EL+BOK/R
257 cm x 257 cm

LL+1 BB+PL+ 1 BB+EM+2,5 FR
372 cm x 257 cm

g
pow. spania: 193 cm x 122 cm

h
pow. spania: 193 cm x 122 cm
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pow. spania: 193 cm x 122 cm

Wysokoœæ siedziska - h: 46 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 55 cm
www.feniks-meble.pl
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GIOVANNI

2,5 L+ER+2,5 BB+LR

tkanina Monolith, kolor 77

44

www.feniks-meble.pl

www.feniks-meble.pl

45

GIOVANNI
sofa 2,5 L
szer.: 174 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 87 cm

sofa 2,5 R
szer.: 174 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 87 cm

longchair LL
szer.: 94 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 87 cm

longchair LR
szer.: 94 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 87 cm

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 2,5 BB
szer.: 161 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 87 cm

element naro¿ny EL
(k¹t prosty)
szer.: 130 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 87 cm

fotel 1,5 BB
szer.: 106 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 87 cm

fotel 1 BB
szer.: 81 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 87 cm

element naro¿ny ER
(k¹t prosty)
szer.: 130 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 87 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 13 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 59 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty)
szer.: 105 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 87 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 13 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 59 cm

Wybrane funkcje kolekcji GIOVANNI

fotel 1
szer.: 107 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 87 cm

pufa P
szer.: 61 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 46 cm

Oryginalny pikowany bok

pó³ka drewniana na pufê
szer.: 61 cm
g³êb.: 105 cm
wys.: 2 cm

Pod³okietnik pozwalaj¹cy
wygodnie oprzeæ siê bokiem

Wygodne pikowane oparcie
z dodatkow¹ poduszk¹

Solidna metalowa miedziana
noga (dostêpne równie¿ kolory:
matowy czarny lub chrom)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 L+LR
268 cm x 162 cm

2,5 L+ER+2,5 BB+LR
279 cm x 385 cm x 162 cm

2,5 L+EM+2,5 BB+EM+2,5 R
279 cm x 371 cm x 268 cm

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 46 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 57 cm
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BRAK STANDARDU. Wszystkie elementy pikowane opisujemy opcjonalnie.
www.feniks-meble.pl
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Loft

2,5 FL+LR
AD HULST - Upholstery Leather
Toledo leem

48
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loft

Wybrane funkcje kolekcji LOFT

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
233 cm
g³êb.:
95 cm
wys.:
95 cm
pow. spania: 190 cm x 120 cm

sofa 2,5 FL
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 160 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 95 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 160 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 95 cm

fotel 1
szer.: 98 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 95 cm

fotel 1 BB
szer.: 60 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 95 cm

Funkcja spania typu delfin
o powierzchni 215 cm x 120 cm

Wygodne wysokie oparcie

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 90 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 95 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 90 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 95 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 95 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 95 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty)
szer.: 95 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 95 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 19 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 62 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 19 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 62 cm

Pojemnik na poœciel w module longchair

Pod³okietnik
pozwalaj¹cy wygodnie
oprzeæ siê bokiem

Solidna metalowa chromowana noga (dostêpne równie¿ kolory:
matowy czarny oraz noga drewniana - kolory wg próbnika na str. 107)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
250 cm x 162 cm

3 F+1+1
233 cm - 98 cm - 98 cm
g
h

pow. spania: 215 cm x 120 cm
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pow. spania: 120 cm x 190 cm

Wysokoœæ siedziska - h: 47 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 56 cm
www.feniks-meble.pl
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BAGGIO

2,5 FL+OTR
AD HULST - Upholstery Leather
Hermes ocean blue

52

www.feniks-meble.pl

www.feniks-meble.pl

53

BAGGIO
sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
223 cm
g³êb.:
100 cm
wys.:
86-101 cm
pow. spania: 189 cm x 116 cm

Wybrane funkcje kolekcji BAGGIO

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 2,5 FL
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 167 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 86-101 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 167 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 86-101 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 151 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 86-101 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 151 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 86-101 cm

fotel 1
szer.: 95 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 86-101 cm

Funkcja spania typu delfin
o powierzchni 200 cm x 116 cm

Wygodne oparcie z regulowanym
zag³ówkiem pozwalaj¹ce uzyskaæ
wygodne podparcie g³owy zwiêkszaj¹c
komfort siedzenia
fotel 1 BB
szer.: 62 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 86-101 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 62 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 86-101 cm

otomana OTL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 102 cm
g³êb.: 195 cm
wys.: 86-101 cm

otomana OTR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 102 cm
g³êb.: 195 cm
wys.: 86-101 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 92 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 86-101 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 92 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 86-101 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty, ruchome zag³ówki, brak
mo¿liwoœci monta¿u elementu relax
przy elemencie naro¿nym)
szer.: 96 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 86-101 cm

Pojemnik na poœciel w otomanie
otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 102 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 86-101 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 102 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 86-101 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 41 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 55 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 41 cm
g³êb.: 95 cm
wys.: 55 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 16 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 60 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 16 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 60 cm

Pod³okietnik
pozwalaj¹cy wygodnie
oprzeæ siê bokiem

Solidna drewniana noga
(kolory wg próbnika na str. 107)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
259 cm x 162 cm

2,5 FL+OTR
269 cm x 195 cm

2,5 FL+EM+2,5 BB+OTR
263 cm x 349 cm x 195 cm

pow. spania: 200 cm x 116 cm
pow. spania: 200 cm x 116 cm

g
h

pow. spania: 200 cm x 116 cm
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Wysokoœæ siedziska - h: 46 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 52 cm
www.feniks-meble.pl
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mozza

3F

tkanina Incanto, kolor 28

56

2,5 FL+EM+OTR

LL + 2,5 FR

tkanina Boston, kolor black

tkanina Venus Velvet, kolor 2912

www.feniks-meble.pl
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mozza
sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
236 cm
g³êb.:
96 cm
wys.:
98 cm
pow. spania: 190 cm x 120 cm

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 111 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty)
szer.: 96 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

Wybrane funkcje kolekcji MOZZA

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 2,5 FL
(funkcja spania, brak
mo¿liwoœci stworzenia
samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 161 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 BB
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 123 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania, brak
mo¿liwoœci stworzenia
samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 161 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 123 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania, brak
mo¿liwoœci stworzenia
samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 141 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 BB S
(szuflada na poœciel)
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 41 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 55 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 141 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

fotel 1
szer.: 111 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 91 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 98 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 91 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 98 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 41 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 55 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 20 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 47 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 20 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 47 cm

Funkcja spania typu delfin
o powierzchni 190 cm x 120 cm

Wygodne oparcie

Pod³okietnik
pozwalaj¹cy wygodnie
oprzeæ siê bokiem

Solidna metalowa chromowana noga
(dostêpny równie¿ kolor: matowy czarny)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
252 cm x 162 cm

3F
236 cm x 96 cm

pow. spania: 190 cm x 120 cm

pow. spania: 190 cm x 120 cm

2,5 FL+EM+1 BB+BK+1 BB EL+BOK/R
257 cm x 299 cm

g
h

pow. spania: 190 cm x 120 cm
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Wysokoœæ siedziska - h: 47 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 56 cm
www.feniks-meble.pl
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Motion

2,5 FL+E+1 BB+BK+1,5 BB EL+BOK/R
AD HULST - Upholstery Leather
Hermes smog

60
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motion

Wybrane funkcje kolekcji MOTION

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

P³ynnie sterowana elektrycznymi sensorami
funkcja relaksu dziêki czemu ustawisz oparcie
w dogodnym dla siebie po³o¿eniu
sofa 2,5 FL
(funkcja spania)
szer.: 185 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

fotel 1,5 BB
szer.: 83 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania)
szer.: 185 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

fotel 1,5 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 83 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

sofa 2,5 F
(funkcja spania)
szer.:
210 cm
g³êb.:
99 cm
wys.:
98 cm
pow. spania: 144 cm x 196 cm

fotel 1,5 BB MN
(manualna funkcja relaks)
szer.: 83 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 BB
szer.: 68 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania)
szer.: 160 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 BB S
(szuflada na poœciel)
szer.: 68 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 160 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

sofa 2,5 S BB
(szuflada na poœciel)
szer.: 160 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 BB MN
(manualna funkcja relaks)
szer.: 68 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 68 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

Sterowanie zewnêtrzne funkcji relaks

Funkcja spania typu sedalift
o powierzchni 196 cm x 144 cm
fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 118 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 MN
(manualna funkcja relaks)
szer.: 118 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

fotel 1
szer.: 118 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 106 cm
g³êb.: 160 cm
wys.: 98 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 106 cm
g³êb.: 160 cm
wys.: 98 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 111 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 111 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
291 cm x 160 cm

2,5 FL+E+1 BB+BK+1,5 BB EL+BOK/R
295 cm x 328 cm

element naro¿ny E
(k¹t rozwarty)
szer.: 110 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 98 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 25 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 71 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 25 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 71 cm

Pod³okietnik pozwalaj¹cy
wygodnie oprzeæ siê bokiem

Otwierany barek
Podœwietlane ch³odzenia
na napoje
Solidna drewniana noga (kolory
wg próbnika na str. 107, dostêpna
równie¿ metalowa chromowana)

pufa P
(pojemnik)
szer.: 60 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 45 cm

pow. spania: 196 cm x 144 cm
g

pow. spania: 196 cm x 144 cm
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barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 42 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 42 cm
g³êb.: 99 cm
wys.: 98 cm

h

Wysokoœæ siedziska - h: 45 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 56 cm
www.feniks-meble.pl
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Lorenzo

LL+1 BB EL+PLT TRAPEZ+1 BB EL+BOK/R
AD HULST - Upholstery Leather
Kenia denim

64
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lorenzo
sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
249 cm
g³êb.:
96 cm
wys.:
99 cm
pow. spania: 190 cm x 120 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 99 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

barek
BK TRAPEZ
(dwa ch³odzenia)
szer.: 35-52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

sofa 2,5 FL

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 2,5 FR

sofa 2,5 F BB

(funkcja spania, brak mo¿liwoœci (funkcja spania, brak mo¿liwoœci (funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
stworzenia samodzielnej sofy
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
z funkcj¹ spania)
z funkcj¹ spania)

szer.: 168 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 99 cm

fotel 1 BB
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 99 cm

szer.: 168 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 99 cm

fotel 1 BB S
(szuflada na poœciel)
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 99 cm

barek BKT
(dwa ch³odzenia, ³adowarka)
szer.: 52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

szer.: 141 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 99 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 99 cm

barek BKU
(dwa ch³odzenia, USB)
szer.: 52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

barek
BKT TRAPEZ
(dwa ch³odzenia, ³adowarka)
szer.: 35-52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 98 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 99 cm

fotel 1
szer.: 123 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 99 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

barek
BKU TRAPEZ
(dwa ch³odzenia, USB)
szer.: 35-52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

pó³ka pod laptopa
PL TRAPEZ
szer.: 35-52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 98 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 99 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 99 cm

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 123 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 99 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty)
szer.: 92 cm
g³êb.: 92 cm
wys.: 99 cm

pó³ka pod laptopa PLT
(³adowarka bezprzew.)
szer.: 52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

pó³ka pod laptopa PLU
(gniazdo USB)
szer.: 52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

pó³ka pod laptopa
PLT TRAPEZ
(³adowarka bezprzew.)
szer.: 35-52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

pó³ka pod laptopa
PLU TRAPEZ
(gniazdo USB)
szer.: 35-52 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 52 cm

Wybrane funkcje kolekcji LORENZO
P³ynnie sterowana elektrycznymi sensorami funkcja
relaksu dziêki czemu ustawisz oparcie w dogodnym
dla siebie po³o¿eniu

Obracana
drewniana
pó³ka pod
laptopa

Pojemnik na poœciel w module longchair

Pod³okietnik
pozwalaj¹cy wygodnie
oprzeæ siê bokiem

Oryginalne pikowania
na bokach i oparciach

£adowarka
bezprzewodowa
do smartfona
Solidna metalowa chromowana noga
(dostêpny równie¿ kolor: matowy czarny)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
266 cm x 162 cm

LL+1 BB+PLT TRAPEZ+1 BB EL+BOK/R
319 cm x 162 cm

BOK/L+1 BB EL+BK+1 BB+EM+2,5 FR
313 cm x 260 cm

g
pow. spania: 215 cm x 120 cm
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bok lewy BOK/L
szer.: 27 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 65 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 27 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 65 cm

h
pow. spania:
215 cm x 120 cm

Wysokoœæ siedziska - h: 47 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 56 cm
www.feniks-meble.pl
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Ozzie

2,5 L+E+1 BB+1 BB+LR
Italsenso
tkanina Sabbia, kolor 927

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 L+LR
293 cm x 166 cm

2,5 L+E+1 BB+1 BB+LR
319 cm x 366 cm x 166 cm

2,5 L+E+1 BB+1 BB+LR

tkanina Pepe, kolor 26

ELEMENTY KOLEKCJI >

sofa 2,5 L
szer.: 189 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 71-97 cm

sofa 2,5 R
szer.: 189 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 71-97 cm

Nogi dostêpne wg tabeli na str. 107
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sofa 2,5
szer.: 218 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 71-97 cm

fotel 1
szer.: 124 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 71-97 cm

fotel 1 BB
szer.: 66 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 71-97 cm

element naro¿ny E
(k¹t rozwarty, ruchome zag³ówki)
szer.: 130 cm
g³êb.: 130 cm
wys.: 71-97 cm

longchair LL
szer.: 104 cm
g³êb.: 166 cm
wys.: 71-97 cm

longchair LR
szer.: 104 cm
g³êb.: 166 cm
wys.: 71-97 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 41 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 63 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 41 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 63 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 29 cm
g³êb.: 107 cm
wys.: 60 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 29 cm
g³êb.: 107 cm
wys.: 60 cm

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 50 cm

G³êbokoœæ siedziska - g: 60 cm
www.feniks-meble.pl
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Evolution

70

2,5 FL+EM+1 BB+1 BB S+BOK/R

2,5 FL+EM+1 BB+1 BB S+BOK/R

tkanina Spirit, kolor 213

tkanina Spirit, kolor 40

www.feniks-meble.pl

www.feniks-meble.pl

71

evolution
sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
269 cm
g³êb.:
96 cm
wys.:
98 cm
pow. spania: 190 cm x 112 cm

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 145 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

sofa 2,5 FL
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 178 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 BB
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 2,5 FR
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 178 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

fotel 1 BB S
(szuflada na poœciel)
szer.: 71 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 141 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty)
szer.: 96 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 141 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

fotel 1
szer.: 145 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 108 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 98 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 108 cm
g³êb.: 162 cm
wys.: 98 cm

Wybrane funkcje kolekcji EVOLUTION

Funkcja spania typu delfin
o powierzchni 215 cm x 120 cm

Regulowane pod³okietniki
pozwalaj¹ce wygodnie oprzeæ siê bokiem
otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.: 123 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 123 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 98 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 41 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 55 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.: 41 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 55 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 37 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 47 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 37 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 47 cm

Regulowany pod³okietnik
maksymalnie opuszczony

Wygodne oparcie

Regulowany pod³okietnik
maksymalnie podniesiony

Solidna metalowa chromowana noga
(dostêpny równie¿ kolor: matowy czarny)

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
286 cm x 162 cm

2,5 FL+EM+2,5 BB+BOK/R
274 cm x 192 cm

2,5 FL+EM+1 BB+BK+1 BB EL+BOK/R
274 cm x 384 cm

pow. spania: 215 cm x 120 cm

g
h
pow. spania: 215 cm x 120 cm
pow. spania: 215 cm x 120 cm
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Wysokoœæ siedziska - h: 47 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 56 cm
www.feniks-meble.pl
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Genesis

2,5 FL+E+2,5 BB+LR

tkanina Persempra, kolor 05

74
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GENESIS
sofa 2,5 FL
(funkcja spania)
szer.: 184 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

fotel 1 BB
szer.: 80 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania)
szer.: 184 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

fotel 1 BB S
(szuflada na poœciel)
szer.: 80 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 2,5 F
(funkcja spania)
szer.:
206 cm
g³êb.:
110 cm
wys.:
81-99 cm
pow. spania: 144 cm x 196 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 80 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania)
szer.: 160 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

fotel 1 BB M
szer.: 70 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

sofa 2,5 S BB
(szuflada na poœciel)
szer.: 160 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

fotel 1 BB M EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 70 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 160 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

sofa 2,5
szer.: 206 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

fotel 1
szer.: 130 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

Wybrane funkcje kolekcji GENESIS

Funkcja spania typu sedalift
o powierzchni 196 cm x 144 cm

Wygodne oparcie z regulowanym zag³ówkiem
pozwalaj¹ce uzyskaæ wygodne podparcie g³owy
zwiêkszaj¹c komfort siedzenia

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 130 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

Pojemnik na poœciel w module longchair
element naro¿ny E
(k¹t rozwarty, ruchome zag³ówki)
szer.: 135 cm
g³êb.: 135 cm
wys.: 81-99 cm

element naro¿ny EM
(k¹t prosty, ruchome zag³ówki)
szer.: 107 cm
g³êb.: 107 cm
wys.: 81-99 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.:
113 cm
g³êb.:
110 cm
wys.:
81-99 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 113 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 81-99 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 105 cm
g³êb.: 178 cm
wys.: 81-99 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 105 cm
g³êb.: 178 cm
wys.: 81-99 cm

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
289 cm x 178 cm

2,5 FL+E+2,5 BB+LR
319 cm x 400 cm x 178 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 41 cm
g³êb.: 103 cm
wys.: 55 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.:
41 cm
g³êb.:
103 cm
wys.:
55 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 23 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 79 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 23 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 79 cm

Pod³okietnik
pozwalaj¹cy wygodnie
oprzeæ siê bokiem

Solidna metalowa chromowana noga
(dostêpna równie¿ drewniana - kolory
wg próbnika na str. 107)

pufa P
pufa z pojemnikiem
szer.: 60 cm
g³êb.: 104 cm
wys.: 45 cm

pow. spania: 196 cm x 144 cm
g
h

pow. spania: 196 cm x 144 cm
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Wysokoœæ siedziska - h: 45 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 58 cm
www.feniks-meble.pl
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Prestige

2,5 FL+E+1 BB+PL+1 BB EL+BK+LR
AD HULST - Upholstery Leather
Kenia cognac
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PRESTIGE

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

Wybrane funkcje kolekcji PRESTIGE
Funkcja spania typu sedalift
o powierzchni 196 cm x 144 cm

sofa 2,5 FL
(funkcja spania)
szer.: 183 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

sofa 2,5 FR
(funkcja spania)
szer.: 183 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

fotel 1 BB
szer.: 68 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

fotel 1 BB S
(szuflada na poœciel)
szer.: 68 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

sofa 2,5 F
(funkcja spania)
szer.:
206 cm
g³êb.:
100 cm
wys.:
102 cm
pow. spania: 144 cm x 196 cm

fotel 1 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 68 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

sofa 2,5 F BB
(funkcja spania)
szer.: 160 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

fotel 1 BB MN
(manualna funkcja relaks)
szer.: 68 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

fotel 1,5 BB
szer.: 83 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

sofa 2,5 S BB
(szuflada na poœciel)
szer.: 160 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

sofa 2,5 BB
szer.: 160 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

fotel 1,5 BB EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 83 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

Pojemnik na poœciel w module longchair

fotel 1,5 BB MN
(manualna funkcja relaks)
szer.: 83 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

Obracana drewniana
pó³ka pod laptopa
fotel 1
szer.: 114 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 114 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

fotel 1 MN
(manualna funkcja relaks)
szer.: 114 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 102 cm

otomana ma³a OTML
(pojemnik na poœciel)
szer.:
111 cm
g³êb.:
100 cm
wys.:
102 cm

otomana ma³a OTMR
(pojemnik na poœciel)
szer.:
111 cm
g³êb.:
100 cm
wys.:
102 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 106 cm
g³êb.: 160 cm
wys.: 102 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 106 cm
g³êb.: 160 cm
wys.: 102 cm

pó³ka pod laptopa PL
szer.:
42 cm
g³êb.:
96 cm
wys.:
53 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 23 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 55 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 23 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 55 cm

Pod³okietnik pozwalaj¹cy
wygodnie oprzeæ siê bokiem
P³ynnie sterowana elektrycznymi sensorami
funkcja relaksu dziêki czemu ustawisz
oparcie w dogodnym dla siebie po³o¿eniu

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2,5 FL+LR
289 cm x 160 cm

pow. spania: 196 cm x 144 cm

2,5 FL+E+1 BB+PL+1 BB EL+BK+LR
293 cm x 436 cm x 160 cm

barek BK
(dwa ch³odzenia)
szer.: 42 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 53 cm

pow. spania:
196 cm x 144 cm

Solidna drewniana noga
(kolory wg próbnika na str. 107,
dostêpna równie¿ metalowa
chromowana)

Podœwietlane ch³odzenia
na napoje

g
element naro¿ny E
(k¹t rozwarty, ruchome zag³ówki)
szer.: 110 cm
g³êb.: 110 cm
wys.: 102 cm
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h

Wysokoœæ siedziska - h: 46 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 56 cm
www.feniks-meble.pl

81

SCANDIC

1

tkanina Cloude, kolor 08

82
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3 F+1
KARO Leather
Madras K99
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SCANDIC
sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
235 cm
g³êb.:
90 cm
wys.:
87-110 cm
pow. spania: 190 cm x 112 cm

sofa 2 FL
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 154 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 87-110 cm

fotel 1 BB
szer.: 70 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 87-110 cm

wybierz modu³y i dopasuj do swoich potrzeb

sofa 3 W
(wysuwane siedzisko)
szer.: 235 cm
g³êb.: 90-98 cm
wys.: 87-110 cm

sofa 2 FR
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 154 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 87-110 cm

otomana OTL
szer.: 93 cm
g³êb.: 235 cm
wys.: 87-100 cm

otomana OTR
szer.: 93 cm
g³êb.: 235 cm
wys.: 87-100 cm

Przyk£adowe zestawienia modu£ów
2 FL+LR
251 cm x 153 cm

OTL+2 FR
247 cm x 235 cm

sofa 3
szer.: 235 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 87-110 cm

sofa 2 F BB
(funkcja spania, brak mo¿liwoœci
stworzenia samodzielnej sofy
z funkcj¹ spania)
szer.: 140 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 87-110 cm

longchair LL
(pojemnik na poœciel)
szer.: 97 cm
g³êb.: 153 cm
wys.: 87-110 cm

sofa 2
szer.: 168 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 87-110 cm

sofa 2 BB
szer.: 140 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 87-110 cm

longchair LR
(pojemnik na poœciel)
szer.: 97 cm
g³êb.: 153 cm
wys.: 87-110 cm

Wybrane funkcje kolekcji SCANDIC

sofa 2 W
(wysuwane siedzisko)
szer.: 168 cm
g³êb.: 90-98 cm
wys.: 87-110 cm

fotel 1
szer.: 97 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 87-110 cm

fotel 1 W
(wysuwane siedzisko)
szer.: 97 cm
g³êb.: 90-98 cm
wys.: 87-110 cm

bok lewy BOK/L
szer.: 14 cm
g³êb.: 86 cm
wys.: 63 cm

bok prawy BOK/R
szer.: 14 cm
g³êb.: 86 cm
wys.: 63 cm

zag³ówek
szer.: 62 cm
g³êb.: 15 cm
wys.: 24 cm

Funkcja spania typu delfin
o powierzchni 190 cm x 112 cm

Pod³okietnik
pozwalaj¹cy wygodnie
oprzeæ siê bokiem

Wygodne oparcie z dodatkowym zag³ówkiem
w opcji, pozwalaj¹ce uzyskaæ wygodne
podparcie g³owy zwiêkszaj¹c komfort siedzenia

Oryginalny pikowany bok i oparcie

Solidna metalowa czarna matowa noga
(dostêpne równie¿ kolory: chrom lub miedziany)

pufa P
(bez pojemnika)
szer.: 60 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 46 cm

g
h
pow. spania: 215 cm x 112 cm
pow. spania: 190 cm x 112 cm
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Wysokoœæ siedziska - h: 46 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 54 cm

BRAK STANDARDU. Wszystkie elementy pikowane opisujemy opcjonalnie.
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Volta

Sofa dwuosobowa

3+1
AD HULST - Upholstery Leather
Rancho steel

ELEMENTY KOLEKCJI >

g

Fotel

86
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Drewniane nogi
(kolory wg próbnika
na str. 107)

Pufa

sofa 3
szer.: 203 cm
g³êb.: 92 cm
wys.: 92 cm

sofa 2
szer.: 143 cm
g³êb.: 92 cm
wys.: 92 cm

fotel 1
szer.: 83 cm
g³êb.: 92 cm
wys.: 92 cm

pufa P
szer.: 63 cm
g³êb.: 63 cm
wys.: 48 cm

h

Wysokoœæ siedziska - h: 48 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 56 cm
www.feniks-meble.pl
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Emporio

3 F+2 S+1
AD HULST - Upholstery Leather
Hermes antracit

88
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Emporio I
sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
230 cm
g³êb.:
100 cm
wys.:
96 cm
pow. spania: 140 cm x 195 cm

Wybrane funkcje kolekcji EMPORIO

sofa 3
szer.: 230 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 96 cm

sofa 2 S
(szuflada na poœciel)
szer.: 185 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 96 cm

sofa 2
szer.: 185 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 96 cm

fotel 1
szer.: 125 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 96 cm

Funkcja spania typu nova
o powierzchni 140 cm x 195 cm

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 46 cm

G³êbokoœæ siedziska - g: 55 cm

Emporio II
Wysuwana szuflada na poœciel

sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
206 cm
g³êb.:
100 cm
wys.:
96 cm
pow. spania: 140 cm x 195 cm

sofa 3
szer.: 206 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 96 cm

sofa 2 S
(szuflada na poœciel)
szer.: 161 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 96 cm

fotel 1
szer.: 101 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 96 cm

g
h

Bok sofy Emporio I

sofa 2
szer.: 161 cm
g³êb.: 100 cm
wys.: 96 cm

Wysokoœæ siedziska - h: 46 cm

G³êbokoœæ siedziska - g: 55 cm

Kontrastowe przeszycia

Solidna drewniana noga (kolory wg próbnika na str. 107)

Bok sofy Emporio II

AD HULST - Upholstery Leather
Toledo betulla

90
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Grand

ELEMENTY KOLEKCJI >

sofa 3
szer.: 231 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 87 cm

sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
231 cm
g³êb.:
102 cm
wys.:
87 cm
pow. spania: 140 cm x 180 cm

sofa 2,5
szer.: 211 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 87 cm

sofa 2,5 F
(funkcja spania)
szer.:
211 cm
g³êb.:
102 cm
wys.:
87 cm
pow. spania: 140 cm x 180 cm

fotel 1,5
szer.: 141 cm
g³êb.: 96 cm
wys.: 87 cm

Zdejmowany pokrowiec - mo¿liwoœæ
prania chemicznego na sucho
lub wymiany pokrowca

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 45 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 56 cm
92
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tkanina Lea 535 / Lincoln 1258
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Lord

Fotel

Pufa
Solidna
drewniana noga
(kolory wg próbnika
na str. 107)

Okr¹g³a noga drewniana
(kolory wg próbnika
na str. 107)

3+2+1

tkanina Magic Velvet, kolor 2223

Pikowany pod³okietnik

ELEMENTY KOLEKCJI >

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 44 cm
G³êbokoœæ siedziska - g: 55 cm
94
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sofa 4
szer.: 238 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 73 cm

sofa 3
szer.: 200 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 73 cm

sofa 3 F
(funkcja spania)
szer.:
200 cm
g³êb.:
90 cm
wys.:
73 cm
pow. spania: 123 cm x 180 cm

sofa 2
szer.: 150 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 73 cm

fotel 1
szer.: 109 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 73 cm

pufa P
szer.: 60 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 38 cm

www.feniks-meble.pl
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Torino

Pojemnik
na poœciel
w module
longchair

Funkcja spania typu delfin o powierzchni
190 cm x 120 cm

2,5 FL+LR

Wygodne oparcie z regulowanym zag³ówkiem pozwalaj¹ce
uzyskaæ wygodne podparcie g³owy zwiêkszaj¹c komfort
siedzenia

tkanina Bolshoi, kolor 31

Pod³okietnik pozwalaj¹cy
wygodnie oprzeæ siê bokiem

Solidna drewniana noga (kolory
wg próbnika na str. 107)

ELEMENTY
KOLEKCJI >

naro¿nik 2,5 FL+LR
(funkcja spania)
szer.:
232 cm
g³êb.:
170 cm
wys.:
81-98 cm
pow. spania: 190 cm x 120 cm

naro¿nik LL+2,5 FR
(funkcja spania)
szer.:
232 cm
g³êb.:
170 cm
wys.:
81-98 cm
pow. spania: 190 cm x 120 cm

fotel 1
szer.: 90 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 98 cm

g
h
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Wysokoœæ siedziska - h: 41 cm G³êbokoœæ siedziska - g: 56 cm
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York

fotel
szer.: 80 cm
g³êb.: 80 cm
wys.: 94 cm

pufa P
szer.: 70 cm
g³êb.: 55 cm
wys.: 45 cm

Hamond

Drewniane nogi
(kolory wg próbnika na str. 107)

fotel
szer.: 82 cm
g³êb.: 91 cm
wys.: 100 cm

g

Drewniane nogi
(kolory wg próbnika na str. 107)

g
h

98

pufa P
szer.: 70 cm
g³êb.: 50 cm
wys.: 48 cm

h

Wysokoœæ siedziska - h: 46 cm G³êbokoœæ siedziska - g: 59 cm

Wysokoœæ siedziska - h: 50 cm G³êbokoœæ siedziska - g: 55 cm

fotel + pufa

fotel

tkanina Sabbia, kolor 981

tkanina Peak, kolor 29

www.feniks-meble.pl
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Pearl

Hamilton

Drewniane nogi (kolory wg próbnika na str. 107)

fotel 1 WS
szer.: 61 cm
g³êb.: 68 cm
wys.: 96 cm

fotel 1 WS BB
szer.: 55 cm
g³êb.: 68 cm
wys.: 96 cm

fotel 1 N
szer.: 61 cm
g³êb.: 61 cm
wys.: 86 cm

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 50 cm G³êbokoœæ siedziska - g: 43 cm
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krzes³o
szer.: 45 cm
g³êb.: 60 cm
wys.: 100 cm

fotel 1 N BB
szer.: 55 cm
g³êb.: 61 cm
wys.: 86 cm
³awka 2
szer.: 116 cm
g³êb.: 63 cm
wys.: 87 cm

³awka 2 BB
szer.: 110 cm
g³êb.: 63 cm
wys.: 87 cm

Drewniane nogi
(kolory wg próbnika na str. 107)

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 50 cm G³êbokoœæ siedziska - g: 47 cm

£awka 2

Krzes³o

tkanina Milton, kolor 04

tkanina Milton, kolor 03
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easy

fotel 1 EL
(elektryczna funkcja relaks)
szer.: 66 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 113 cm

nowoœæ

fotel 1 MN
(manualna funkcja relaks)
szer.: 66 cm
g³êb.: 88 cm
wys.: 113 cm

Alto

krzes³o
szer.: 60 cm
g³êb.: 74 cm
wys.: 102 cm

g

krzes³o z ko³adk¹
szer.: 60 cm
g³êb.: 74 cm
wys.: 102 cm

Drewniane nogi
(kolory wg próbnika na str. 107)

g
h

h

Wysokoœæ siedziska - h: 46 cm G³êbokoœæ siedziska - g: 55 cm

Wysokoœæ siedziska - h: 53 cm G³êbokoœæ siedziska - g: 46 cm

Krzes³o
3+1
KARO Leather
Madras K99 ¿ó³ty
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tkanina Nordic, kolor 115
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PEDDA

krzes³o
szer.: 54 cm
g³êb.: 63 cm
wys.: 81 cm

nowoœæ

Pufy

Drewniane nogi
(kolory wg próbnika na str. 107)

g
h

Wysokoœæ siedziska - h: 48 cm G³êbokoœæ siedziska - g: 45 cm
P1 - pufa z przeszyciami
szer.: 90 cm
g³êb.: 60 cm
wys.: 40 cm

P4 - pufa otwierana
szer.: 51 cm
g³êb.: 51 cm
wys.: 43 cm

P2 - pufa bez przeszyæ
szer.: 90 cm
g³êb.: 60 cm
wys.: 40 cm

P5 - pufa
szer.: 51 cm
g³êb.: 51 cm
wys.: 41 cm

P3 - pufa otwierana
szer.: 61 cm
g³êb.: 61 cm
wys.: 43 cm

Lord - pufa
szer.: 60 cm
g³êb.: 90 cm
wys.: 38 cm

Krzes³o

tkanina Ravena, kolor 135
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Metalowe chromowane oraz drewniane nogi (kolory wg próbnika na str. 107)
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WYBARWIENIA NÓG DREWNIANYCH:

DODATKI I AKCESORIA:

1 - buk - orzech
z listw¹ chrom

poduszka
szer.: 40 cm
g³êb.: 40 cm

2 - buk - mahoñ 3 - buk - orzech

akumulator
czas pracy: 120 - 150 cykli
czas ³adowania: 4 - 6 godzin
zastosowanie: funkcja relaks
8 - buk rustical

9 - d¹b naturalny

10 - d¹b olejowany

WYBARWIENIA NÓG METALOWYCH:

Kupuj¹c meble chcielibyœmy aby s³u¿y³y nam jak najd³u¿ej
i jak najd³u¿ej pozostawa³y jak nowe. Codzienne u¿ytkowanie,
kontakt z t³uszczem, kolorowa odzie¿, promieniowanie UV,
a tak¿e ró¿ne przypadkowe zdarzenia (zabrudzenia, plamy
czy zadrapania) maj¹ negatywny wp³yw na wygl¹d naszych
mebli. Dlatego tak wa¿na jest ich pielêgnacja. Kluczowe jest
nie tylko czyszczenie ale przede wszystkim konserwacja czyli
zabezpieczenie ich przed szkodliwym dzia³aniem czynników
zewnêtrznych. Preparaty do impregnacji dzia³aj¹ jak niewidzialny
pokrowiec i pozostawiaj¹ na meblu mikro-pow³okê która chroni
przed brudem i nadmiernym zu¿yciem. Bardzo wa¿ne jest
to aby procesu impregnacji (szczególnie w przypadku mebli
wykonanych ze skóry naturalnej) dokonaæ zaraz po zakupie
mebla a jeszcze przed rozpoczêciem u¿ytkowania. Pozwoli
to unikn¹æ wielu problemów w przysz³oœci.
Do pielêgnacji mebli tapicerowanych zarówno w skórze
naturalnej jak i tkaninie rekomendujemy specjalistyczne
preparaty COMODO Lederzentrum, które jako jedyne na rynku
posiadaj¹ pozytywn¹ opiniê Instytutu Przemys³u Skórzanego,
s¹ przebadane, polecane przez specjalistów i przede
wszystkim bezpieczne.
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1 - chromowana

2 - czarna

3 - miedziana

5 - buk naturalny 6 - buk bielony

PUFA P1
PUFA P2
PUFA P3
PUFA P4
PUFA P5

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

WYBARWIENIA NICI:
1

2

7 - buk bia³y

OPCJE NÓG
KOLEKCJA DREWNO BUK NATURALNY / METAL CHROM METAL CZARNY MAT METAL MIED PLASTIK CZARNY
METAL CZARNY
ALISON
x
x
x
BENETTO
x
x
x
BRAAGI
x
x
EXELLENCE
x
x
LOUIS
x
x
PLANET
x
x
x
TOURISMO
x
x
x
BAGGIO
x
EMPORIO
x
EVOLUTION
x
x
GARRET
x
x
x
GENESIS
x
x
GIOVANNI
x
x
x
GRAND
x
HOWARD
x
x
x
KINGSTONE
x
x
LINO
x
x
x
LOFT
x
x
x
LORD
x
LORENZO
x
x
MOTION
x
x
MOZZA
x
x
OZZIE
x
x
x
PRESTIGE
x
x
SCANDIC
x
x
x
SYCYLIA
x
x
x
x
QUADRO
x
x
TORINO
x
VOLTA
x
ALTO
EASY
HAMILTON
HAMOND
PEARL
YORK

³adowarka indukcyjna bezprzewodowa do telefonu
zastosowanie: barek, pó³ka pod laptopa

œrodki do pielêgnacji skór i tkanin Comodo

4 - buk czarny

x

MASKOWNICA:
3

4

5

6

7

Mo¿liwoœæ
wykañczania
elementu
maskownic¹
zamiast bokiem
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OBJAŒNIENIA SYMBOLI STOSOWANYCH W SYSTEMACH MODU£OWYCH:
fotel 1 BB
fotel 1 bez boków
fotel 1 BB S
fotel 1 bez boków
z szuflad¹ na poœciel
fotel 1 BB EL
fotel 1 bez boków
z elektryczn¹ funkcj¹ relaks

fotel 1 BB MN
fotel 1 bez boków
z manualn¹ funkcj¹ relaks

fotel 1 BB M
fotel 1 bez boków,
ma³y
fotel 1 BB M EL
fotel 1 bez boków
z elektryczn¹ funkcj¹ relaks,
ma³y

fotel 1 N BB
fotel 1 niski bez boków
fotel 1,5 BB
fotel 1,5 bez boków
fotel 1,5 BB EL
fotel 1,5 bez boków
z elektryczn¹ funkcj¹ relaks

fotel 1,5 BB MN
fotel 1,5 bez boków
z manualn¹ funkcj¹ relaks

sofa 2 FL
sofa dwuosobowa
z lewym bokiem
z funkcj¹ spania
sofa 2 FR
sofa dwuosobowa
z prawym bokiem
z funkcj¹ spania

fotel 1
fotel 1

sofa 2
sofa dwuosobowa

fotel 1 EL
fotel 1
z elektryczn¹ funkcj¹ relaks

sofa 2 S
sofa dwuosobowa
z szuflad¹ na poœciel

fotel 1 MN
fotel 1
z manualn¹ funkcj¹ relaks

sofa 2 W
sofa dwuosobowa
z wysuwanym siedziskiem

fotel 1 W
fotel 1
z wysuwanym siedziskiem
fotel 1 WS
fotel 1 wysoki
fotel 1 WS BB
fotel 1 wysoki bez boków
fotel 1 N
fotel 1 niski
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sofa 2,5 S BB
sofa dwu i pó³osobowa
bez boków
z szuflad¹ na poœciel
sofa 2,5 L
sofa dwu i pó³osobowa
z lewym bokiem
sofa 2,5 R
sofa dwu i pó³osobowa
z prawym bokiem
sofa 2,5 FL
sofa dwu i pó³osobowa
z lewym bokiem
z funkcj¹ spania
sofa 2,5 FR
sofa dwu i pó³osobowa
z prawym bokiem
z funkcj¹ spania
sofa 2,5
sofa dwu i pó³osobowa
sofa 2,5 F
sofa dwu i pó³osobowa
z funkcj¹ spania

element naro¿ny EM
element naro¿ny kwadratowy,
k¹t prosty
element naro¿ny EL
element naro¿ny prostok¹tny,
lewy, k¹t prosty
element naro¿ny ER
element naro¿ny prostok¹tny,
prawy, k¹t prosty
element naro¿ny E
element naro¿ny,
k¹t rozwarty
otomana ma³a OTML
otomana ma³a lewa
z pojemnikiem na poœciel
otomana ma³a OTMR
otomana ma³a prawa
z pojemnikiem na poœciel
otomana OTL
otomana du¿a lewa
z pojemnikiem na poœciel

otomana OTR
otomana du¿a prawa
z pojemnikiem na poœciel

sofa 3
sofa trzyosobowa
sofa 3 F
sofa trzyosobowa
z funkcj¹ spania

longchair LL
longchair lewy
z pojemnikiem na poœciel

sofa 3 DL
sofa trzyosobowa
z funkcj¹ spania

longchair LR
longchair prawy
z pojemnikiem na poœciel

³awka 2
³awka dwuosobowa
³awka 2 BB
³awka dwuosobowa
bez boków
sofa 2,5 BB
sofa dwu i pó³osobowa
bez boków
sofa 2,5 F BB
sofa dwu i pó³osobowa
bez boków
z funkcj¹ spania

sofa 3 W
sofa trzyosobowa
z wysuwanym siedziskiem
sofa 4
sofa czteroosobowa

barek BKU
barek z dwoma ch³odzenia do napoi
i portem USB
barek BK TRAPEZ
barek z dwoma ch³odzenia do napoi
barek BKT TRAPEZ
barek z dwoma ch³odzenia do napoi
i ³adowark¹ bezprzewodow¹
barek BKU TRAPEZ
barek z dwoma ch³odzenia do napoi
i portem USB

Rozkrój ty³u mebla w tkaninie

pó³ka pod laptopa PL
drewniana pó³ka pod laptopa
pó³ka pod laptopa PLT
drewniana pó³ka pod laptopa
z ³adowark¹ bezprzewodow¹
pó³ka pod laptopa PLU
drewniana pó³ka pod laptopa
z portem USB
pó³ka pod laptopa PL TRAPEZ
drewniana pó³ka pod laptopa

Niedozwolone ³¹czenie modu³ów
+EM+1 BB EL+

+1 BB EL+LL

pó³ka pod laptopa PLT TRAPEZ
drewniana pó³ka pod laptopa
z ³adowark¹ bezprzewodow¹
pó³ka pod laptopa PLU TRAPEZ
drewniana pó³ka pod laptopa
z portem USB
bok lewy BOK/L

bok prawy BOK/R

zag³ówek
krzes³o

Niektóre materia³y obiciowe mog¹ wykazywaæ
typowe cechy dla tkanin tapicerskich: wra¿liwoœæ
na dotyk i mienienie siê tzn. zró¿nicowanie po³ysku
i odcienia uzale¿nione od k¹ta padania œwiat³a
(nawet w tej samej partii materia³u) np.
w segmentach naro¿ników po³¹czonych ze sob¹
pod k¹tem oraz mechacenie, czyli mikrofibryzacjê
w³ókien (piling tj. powstawanie supe³ków / kuleczek
na powierzchni tkaniny). Widoczne zgrubienia mo¿na
usun¹æ rêcznie lub zleciæ to profesjonalnej firmie.
Wra¿liwoœæ na dotyk, mienienie siê i mikrofibryzacja
w³ókien to naturalne cechy tkanin, wynikaj¹ce z ich
w³aœciwoœci.

pufa P

barek BK
barek z dwoma ch³odzenia do napoi
barek BKT
barek z dwoma ch³odzenia do napoi
i ³adowark¹ bezprzewodow¹

Rozkrój ty³u mebla w skórze

³ó¿ko

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie s¹ prawnie
wi¹¿¹ce i nie stanowi¹ oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1
Kodeksu cywilnego. Produkty oraz ich kolory przedstawione w
katalogu mog¹ ró¿niæ siê od wyrobów i kolorów rzeczywistych.
Feniks Zak³ad Produkcji Mebli Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów oraz wygl¹du
produktów przedstawionych w niniejszym katalogu.

