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It includes our sales hits.  
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meble firmy maridex wyróżNiają się NowoczesNą, prostą formą,
różNorodNą kolorystyką oraz estetyczNym wyglądem.

są fuNkcjoNalNe i praktyczNe – dostosowaNe do potrzeb
i wymagań współczesNości. uNiwersalNy styl mebli oraz ich

szeroki wybór – regały, komody, szafy, sypialNie, szafki Na buty, 
biurka, zestawy pokojowe i przedpokojowe – pozwalają

atrakcyjNie i wygodNie urządzić Niemal wszystkie wNętrza
w mieszkaNiu i domu. wykoNaNe z płyty lamiNowaNej staNowią
iNteresującą – pod względem ceNy oraz jakości – propozycję

mebli Na każdą kieszeń.

Maridex furniture is distinguished by a modern, simple form,
a variety of colors and aesthetic appearance.

They are functional and practical - tailored to your needs
and the requirements of the present day. The universal style of furniture and their

wide selection - shelves, chests of drawers, wardrobes, bedrooms, shoe cabinets,
desks, room and hall sets - they allow almost all interiors can be arranged attractively 

and comfortably in the apartment and at home. Made of laminated board pose
interesting - in terms of price and quality - offer

furniture for every budget.



4   |   maridex



system LATIKA 6

system COSMO 10

system ZONDA 18

system FINEZJA 26

system MAXIMUS 36

system REST 50

SypIALNIE / bEDROOMS 58

SZAFy / wARDRObES 68

regały / bookcases 83

ławy | stoliki / coffee tables | side tables 84

gARDERObA ANTER / hALLwAy UNITS ANTER 88

pRZEDpOKOJE / hALLwAy UNITS 90

bIURKA / DESKS 91

KOMODy / CAbINETS 92

SPiS tReŚCi
table of contents

maridex   |   5 



latika
w dobRym guŚCie / In good TasTe

to zestaw mebli idealNie zaprojektowaNy, aby stworzyć komfortową  
i przytulNą, a jedNocześNie fuNkcjoNalNą sypialNię.  

szafa i komoda może być rówNież araNżacją dla wymarzoNej 
garderoby.

This is a set of furniture perfectly designed to create a comfortable one and a cozy, yet 
functional bedroom. The wardrobe and a chest of drawers can also be an arrangement for  

a dream wardrobe.

dąb riviera/biały połysk
riviera oak/glossy white

dąb burguNdzki/biały połysk
burguNdiaN oak/glossy white

dąb burguNdzki/popiel 
burguNdiaN oak/grey
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latika
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elementy SyStemu
system components

łÓŻko latika soft*
szer. 169/wys. 100/dł. 232 cm, na materac: 160x200 cm

bed latika soft*
w 169/h 100/d 232 cm, for matress: 160x200 cm

wnętrze | inside

łÓŻko*
szer. 168/wys. 80/dł. 219 cm, na materac: 160x200 cm

bed*
w 168/h 80/d 219 cm, for matress: 160x200 cm

koModa*
szer. 137/wys. 88/gł. 41 cm

cabiNet*
w 137/h 88/d 41 cm

SZAFA
szer. 230/wys. 215/gł. 66 cm

wARDRObE
w 230/h 215/d 66 cm

sZafka NocNa*
szer. 52/wys. 32/gł. 32 cm

bedside table*
w 52/h 32/d 32 cm

*komoda oraz szafka 
nocna są wyposażone w 
system „push to open”

*cabinet and bedside table 
are equipped with a „push 

to open” system
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dąb riviera/biały połysk
riviera oak/glossy white

dąb burguNdzki/biały połysk
burguNdiaN oak/glossy white

dąb burguNdzki/popiel 
burguNdiaN oak/grey

maridex   |   9 



CoSmo
zabawa i nauka / Fun and learn

cosmo to NowoczesNy system dla każdego 
młodego człowieka. bezuchwytowe froNty sprawią, 

iż codzieNNe czyNNości staNą się łatwiejsze i Nie 
będą wymagały dużego wysiłku.

Cosmo is a modern system for every young person. 
non-handle fronts will make everyday activities 

easier and will not require much effort.

elementy systemu COSMO znajdziesz na stronach 16-17
list of COSMO system components on pages 16-17

biały |  white

dąb riviera |  riviera oak dąb soNoma |  soNoma oak
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elementy systemu COSMO znajdziesz na stronach 16-17
list of COSMO system components on pages 16-17
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CoSmo
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CoSmo
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elementy systemu COSMO znajdziesz na stronach 16-17
list of COSMO system components on pages 16-17
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dąb riviera |  riviera oak dąb soNoma |  soNoma oakbiały |  white

CoSmo

C05

KOMODA 4 SZUFLADy 1 DRZwI
szer. 138/wys. 97/gł. 41 cm

1 DOOR 4 DRAwERS ChEST
w 138/h 97/d 41 cm

C06

KOMODA 4 SZUFLADy 2 DRZwI
szer. 184/wys. 97/gł. 41 cm

2 DOOR 4 DRAwERS ChEST
w 184/h 97/d 41 cm

C04

KOMODA 4 SZUFLADy
szer. 92/wys. 97/gł. 41 cm

4 DRAwERS ChEST
w 92/h 97/d 41 cm

C07

koModa wĄska 4 sZUflady
szer. 45/wys. 97/gł. 41 cm

4 DRAwERS ChEST
w 45/h 97/d 41 cm
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C02

SZAFA 2 DRZwI
szer. 92/wys. 204/gł. 51 cm

2 DOOR wARDRObE
w 92/h 204/d 51 cm

C12

PÓłka
szer. 92/wys. 25/gł. 17 cm

wALL ShELF
w 92/h 25/d 17 cm

C15

łÓŻko Z raMĄ drewNiaNĄ*
szer. 100/wys. 70,5/gł. 203 cm, na materac 90x200 cm

bed*
w 100/h 70,5/d 203 cm, for matress: 90x200 cm

C14; C16

łÓŻko Z raMĄ drewNiaNĄ*
szer. 150/wys. 70,5/gł. 203 cm, na materac 140x200 cm; 
szer. 170/wys. 70,5/gł. 203 cm, na materac 160x200 cm

bed*
w 150/h 70,5/d 203 cm, for matress: 140x200 cm; 
w 170/h 70,5/d 203 cm, for matress: 160x200 cm

C08

łÓŻko Z raMĄ drewNiaNĄ*
szer. 90/wys. 70,5/gł. 203 cm, na materac 80x200 cm

bed*
w 90/h 70,5/d 203 cm, for matress: 80x200 cm

C11

PÓłka
szer. 45/wys. 25/gł. 17 cm

wALL ShELF
w 45/h 25/d 17 cm

C09

bIURKO
szer. 110/wys. 75/gł. 51 cm

DESK
w 110/h 75/d 51 cm

C10

ława
szer. 92/wys. 45/gł. 51 cm

COFFEE TAbLE
w 92/h 45/d 51 cm

C13

SZAFKA NOCNA
szer. 40/wys. 45,5/gł. 36 cm

bEDSIDE CAbINET
w 40/h 45,5/d 36 cm

C03

regał sZeroki
szer. 92/wys. 204/gł. 34 cm

bOOKCASE
w 92/h 204/d 34 cm

C01

regał wĄski
szer. 45/wys. 204/gł. 34 cm

bOOKCASE
w 45/h 204/d 34 cm

elementy SyStemu
system components
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zonda
PRoSte Rozwiązania / sIMple soluTIons

proste rozwiązaNia w systemie 
zoNda Nadadzą każdemu wNętrzu 

NowoczesNy charakter.

simple solutions in the Zonda system 
will give each interior a modern character.

elementy systemu ZONDA znajdziesz na stronach 24-25
list of ZONDA system components on pages 24-25

biały połysk/popiel 
glossy white/grey
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elementy systemu ZONDA znajdziesz na stronach 24-25
list of ZONDA system components on pages 24-25

zonda

maridex   |   21 



zonda
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elementy systemu ZONDA znajdziesz na stronach 24-25
list of ZONDA system components on pages 24-25

maridex   |   23 



zonda

Z15

SOFA DwUOSObOwA
szer. 133/wys. 78-47/gł. 82 cm

DOUbLE SOFA
w 133/h 78-47/d 82 cm

Z19

SZAFA ZONDA Z LUSTREM
szer. 206/wys. 210/gł. 63 cm

wARDRObE ZONDA MIRROR
w 206/h 210/d 63 cm

Z18

SZAFA ZONDA
szer. 206/wys. 210/gł. 63 cm

wARDRObE
w 206/h 210/d 63 cm

Z20

sZafa ZoNda Z grafikĄ
szer. 206/wys. 210/gł. 63 cm

wARDRObE ZONDA pICTURE
w 206/h 210/d 63 cm

Z16

SOFA pOJEDyNCZA
szer. 62/wys. 78-47/gł. 82 cm

SINgLE SOFA
w 62/h 78-47/d 82 cm

Z17

pUFA pOJEDyNCZA
szer. 78/wys. 47/gł. 45 cm

pOUF
w 78/h 47/d 45 cm

wnętrze | inside

sofy zoNda występują w 14 poniższych kolorach:
available colours:

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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elementy SyStemu
system components

biały połysk/popiel 
glossy white/grey

Z 03

regał Niski Z drZwiaMi
szer. 160/wys. 70/gł. 40 cm

CAbINET
w 160/h 70/d 40 cm

Z01

regał Prawy
szer. 160/wys. 140/gł. 30 cm

bOOKCASE
w 160/h 140/d 30 cm

Z12

łÓŻko*
szer. 100/wys. 80/gł. 210 cm, 

na materac 90x200 cm

bed*
w 100/h 80/d 210 cm, for mattress 90x200 cm

Z21

łÓŻko Z PoJeMNikieM*
szer. 87/wys. 75/gł. 205 cm, 

na materac 80x200 cm

bed witH a bed storage*
w 87/h 75/d 205 cm, for mattress 80x200 cm

Z22

łÓŻko*
szer. 87/wys. 75/gł. 205 cm, 

na materac 80x200 cm

bed*
w 87/h 75/d 205 cm, for mattress 80x200 cm

Z02

regał lewy
szer. 160/wys. 140/gł. 30 cm

bOOKCASE
w 160/h 140/d 30 cm

Z08

regał wysoki
szer. 90/wys. 210/gł. 30 cm

bOOKCASE
w 90/h 210/d 30 cm

Z14

regał wysoki
szer. 120/wys. 210/gł. 30 cm

bOOKCASE
w 120/h 210/d 30 cm

Z10

SZAFA
szer. 120/wys. 210/gł. 55 cm

wARDRObE
w 120/h 210/d 55 cm

Z09

regał ŚredNi
szer. 120/wys. 140/gł. 40 cm

CAbINET
w 120 h 140//d 40 cm

Z13

KOMODA NISKA RTV
szer. 120/wys. 47/gł. 50 cm

RTV CAbINET
w 120/h 47/d 50 cm

Z11

ława
szer. 115/wys. 46/gł. 56 cm

COFFEE TAbLE
w 115/h 46/d 56 cm

Z07

KONTENEREK Z SZUFLADAMI
szer. 50/wys. 46/gł. 50 cm

CAbINET wITh DRAwERS
w 50/h 46/d 50 cm

Z04

KOMODA
szer. 90/wys. 90/gł. 50 cm

CAbINET
w 90/h 90/d 50 cm

Z05

bIURKO
szer. 138/wys. 76/gł. 60 cm

DESK
w 138/h 76/d 60 cm

Z06

PÓłka wisZĄca
szer. 100/wys. 3,6/gł. 20 cm

wALL ShELF
w 100/h 3,6/d 20 cmwnętrze | inside

wnętrze | inside

wnętrze | inside wnętrze | inside
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*łóżko z szufladami
*bed with drawers
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elementy systemu FINEZJA znajdziesz na stronach 34-35
list of FINEZJA system components on pages 34-35

FinezJa
Solidnie i eleganCko / solId and eleganT

wygodNe łóżko z wysokim wezgłowiem wraz z praktyczNą 
skrzyNią Na pościel to zestaw gwaraNtujący 
wysoki komfort codzieNNego wypoczyNku.

Comfortable bed with high headboard and practical storage chest are a set 
which guarantees everyday comfort and relax.

dąb soNoma 
soNoma oak

dąb soNoma czekolada 
chocolate soNoma oak
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FinezJa
Solidnie i eleganCko / solId and eleganT
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elementy systemu FINEZJA znajdziesz na stronach 34-35
list of FINEZJA system components on pages 34-35
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FinezJa
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elementy systemu FINEZJA znajdziesz na stronach 34-35
list of FINEZJA system components on pages 34-35

FinezJa
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FinezJa
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FinezJa
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elementy systemu FINEZJA znajdziesz na stronach 34-35
list of FINEZJA system components on pages 34-35FinezJa
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FinezJa

F4

SZAFA 4 DRZwI
szer. 200/wys. 202/gł. 54 cm

4 DOOR wARDRObE
w 200/h 202/d 54 cm

F5

KOMODA 5 SZUFLAD
szer. 80/wys. 105/gł. 54 cm

5 DRAwER ChEST
w 80/h 105/d 54 cm

F6

koModa dUŻa
szer. 160/wys. 86/gł.54 cm

CAbINET
w 160/h 86/d 54 cm

F9

KOMODA 4 SZUFLADy
szer. 80/wys. 86/gł. 54 cm

4 DRAwER ChEST
w 80/h 86/d 54 cm

F7

koModa wĄska 5 sZUflad
szer. 55/wys. 105/gł. 54 cm

5 DRAwER NARROw ChEST
w 55/h 105/d 54 cm

F3

SZAFA 3 DRZwI
szer. 150/wys. 202/gł. 54 cm

3 DOOR wARDRObE
w 150/h 202/d 54 cm

F2

SZAFA 2 DRZwI
szer. 90/wys. 202/gł. 54 cm

2 DOOR wARDRObE
w 90/ h 202/d 54 cm

dąb soNoma 
soNoma oak

dąb soNoma czekolada 
chocolate soNoma oak
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elementy SyStemu
system components

F11

regał Z sZUfladaMi
szer. 110/wys. 145/gł. 31 cm

bOOKCASE wITh DRAwERS
w 110/h 145/d. 31 cm

F10

łoŻe Z sZUfladaMi*
szer. 160/wys. 100 cm (zagłowie)/gł. 204, 

na materac 140x200 cm

bed witH drawers*
w 160/h 100 cm (bedhead)/d 204, 

for mattress 140x200 cm

F21

łoŻe Z sZUfladaMi*
szer. 180/wys. 100 cm (zagłowie)/gł. 204, 

na materac 160x200 cm

bed witH drawers*
w 180/h 100 cm (bedhead)/d 204, 

for mattress 160x200 cm

F14

LUSTRO
szer. 120/wys. 60 cm

MIRROR
w 120/h 60 cm

F13

PÓłka wisZĄca
szer. 160/wys. 32/gł. 23 cm

wALL ShELF
w 160/ h 32/d 23 cm

F20

PÓłka wisZĄca
szer. 120/wys. 32/gł. 23 cm

wALL ShELF
w 120/h 32/d 23 cm

F12

SZAFKA NOCNA
szer. 50/wys. 47/gł. 36 cm

bEDSIDE TAbLE
w 50/47/d 36 cm

F19

skrZyNia Na PoŚciel
szer. 150/wys. 50/gł. 42 cm

STORAgE ChEST
w 150/h 50/d 42 cm

F15

TOALETKA
szer. 120/wys. 75/gł. 50 cm

DRESSINg TAbLE
w 120/h 75/d 50 cm

F16

bIURKO
szer. 160/wys. 75/gł. 60 cm

DESK
w 160/h 75/d 60 cm

F18

KOMODA NISKA 2 SZUFLADy
szer. 120/wys. 47/gł. 45 cm

2 DRAwER LOw ChEST
w 120/h 47/d 45 cm

F17

ława
szer. 110/wys. 49/gł. 60 cm

COFFEE TAbLE
w 110/h 49/d 60 cm

F24

stÓł
szer. 138/wys. 77/gł. 80 cm

TAbLE
w 138/h 77/d 80 cm

F1

regał
szer. 80/wys. 202/gł. 31 cm

bOOKCASE
w 80/h 202/d 31 cm

F8

regał dZieloNy
szer. 120/wys. 202/gł. 31 cm

2 pIECE bOOKCASE
w 120/h 202/d 31 cm

F22

wITRyNA 2 DRZwIOwA 
Z oŚwietleNieM led

szer. 110/wys. 202/gł. 41 cm

gLASS CAbINET 
wITh LED LIghTS
w 110/h 202/d 41 cm

F23

wITRyNA 1 DRZwIOwA 
Z oŚwietleNieM led

szer. 62/wys. 202/gł. 41 cm

gLASS CAbINET 
wITh LED LIghTS
w 62/h 202/d 41 cm
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maXimuS
nowoCzeSny Styl / Modern sTyle

Nowa odsłoNa systemu maximus. 
system zaprojektowaNy w NowoczesNym 

stylu, z którego emaNuje lekkość i elegaNcja.

a new version of the Maximus system. The system is designed 
in a modern style, which emanates lightness and elegance.

elementy systemu MAXIMUS znajdziesz na stronach 46-49
list of MAXIMUS system components on pages 46-49

kasztaN weNge |  veNge chestNutśliwa wallis |  wallis plumdąb soNoma |  soNoma oakbiały |  white

36   |   maridex



maridex   |   37 



maXimuS
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maXimuS
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elementy systemu MAXIMUS znajdziesz na stronach 46-49
list of MAXIMUS system components on pages 46-49
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maXimuS
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maXimuS
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elementy systemu MAXIMUS znajdziesz na stronach 46-49
list of MAXIMUS system components on pages 46-49 maXimuS
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maXimuS
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M21

regał elefaNt
szer. 100/wys. 98/gł. 21 cm

ELEFANT ShELVINg UNIT
w 100/h 98/d 21 cm

M20

KOMODA 5 SZUFLAD
szer. 100/wys. 115/gł. 40 cm

5 DRAwER ChEST
w 100/h 115/d 40 cm

M4

KOMODA 4 DRZwI
szer. 100/wys. 115/gł. 40 cm

4 DOOR CAbINET
w 100/h 115/d 40 cm

M35

KOMODA 4 SZUFLADy
szer. 90/wys. 86/gł. 40 cm

4 DRAwER ChEST
w 90/h 86/d 40 cm

M36

KOMODA 4 SZUFLADy 2 DRZwI
szer. 138/wys. 86/gł. 40 cm

4 DRAwER 2 DOOR CAbINET
w 138/h 86/d 40 cm

maXimuS

kasztaN weNge |  veNge chestNutśliwa wallis |  wallis plumdąb soNoma |  soNoma oakbiały |  white
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M11

regał sZkło
szer. 50/wys. 203/gł. 40 cm

glass-door cabiNet
w 50/h 203/d 40 cm

M24

KOMODA 2 DRZwI
szer. 100/wys. 115/gł. 40 cm

2 DOOR CAbINET
w 100/h 115/d 40 cm

M3

SZAFA 3 DRZwI
szer. 150/wys. 203/gł. 51 cm

3 DOOR wARDRObE
w 150/h 203/d 51 cm

M15

SZAFA gARDERObA
szer. 68/wys. 203/gł. 40 cm

wARDRObE
w 68/h 203/d 40 cm

M25

KOMODA KARO
szer. 100/wys. 115/gł. 40 cm

KARO CAbINET
w 100/h 115/d 40 cm

M2

SZAFA 2 DRZwI
szer. 100/wys 203/gł. 51 cm

2 DOOR wARDRObE
w 100/h 203/d 51 cm

M12

regał otwarty
szer. 50/wys. 203/gł. 40 cm

bOOKCASE
w 50/h 203/d 40 cm

M5

KOMODA 1 DRZwI
szer. 50/wys. 115/gł. 40 cm

1 DOOR CAbINET
w 50/h 115/d 40 cm

M34

sZafa NaroŻNa
szer. 90-90/wys. 203/gł. 51 cm

CORNER wARDRObE
w 90-90/h 203/d 51 cm

M1

regał ZaMkNiĘty
szer. 50/wys. 203/gł. 40 cm

CAbINET
w 50/h 203/d 40 cm

M23

koModa wĄska 5 sZUflad
szer. 50/wys. 115/gł. 40 cm

5 DRAwER NARROw ChEST
w 50/h 115/d 40 cm

M22

regał sZkło 2 drZwi
szer. 100/wys. 203/gł. 40 cm

2 door glass-door cabiNet
w 100/h 203/d 40 cm

M18

SZAFA KOSZyK
szer. 55/wys. 98/gł. 29 cm

bASKET CAbINET
w 55/h 98/d 29 cm

wnętrze | inside

elementy SyStemu
system components
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maXimuS

M17

łÓŻko*
szer. 170/wys. 71/gł. 206 cm, 

na materac 160 x 200 cm

bed*
w 170/h 71/d 206 cm, 

for mattress 160 x 200 cm

M28

łÓŻko*
szer. 90/wys. 71/gł. 206 cm, 

na materac 80x200 cm

bed*
w 90/h 71/d 206 cm, 

for mattress 80x200 cm

M16

SZAFKA NOCNA
szer. 35/wys. 41/gł. 30 cm

bEDSIDE TAbLE
w 35/h 41/d 30 cm

M26

SZAFKA NOCNA SZUFLADy
szer. 40/wys. 42/gł. 30 cm

bEDSIDE TAbLE wITh DRAwERS
w 40/h 42/d 30 cm

*łóżko bez materaca
*bed without mattress

kasztaN weNge |  veNge chestNutśliwa wallis |  wallis plumdąb soNoma |  soNoma oakbiały |  white
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M14

sZafka wisZĄca sZkło
szer. 100/wys. 40/gł. 30 cm

gLASS wALL ShELF
w 100/h 40/d 30 cm

M30

KOMODA NISKA “150”
szer. 150/wys. 45/gł. 50 cm

LOw ChEST OF DRAwERS
w 150/h 45/d 50 cm

M13

sZafka wisZĄca
szer. 100/wys. 40/gł. 30 cm

wALL ShELF
w 100/h 40/d 30 cm

M6

KOMODA 2 SZUFLADy
szer. 100/wys. 45/gł. 51 cm

3 DRAwER ChEST
w 100/h 45/d 51 cm

M8

PÓłka tUkaN
szer. 100/wys. 25/gł. 27 cm

TOUCAN ShELF
w 100/h 25/d 27 cm

M7

KOMODA 1 SZUFLADA
szer. 100/wys. 45/gł. 51 cm

1 DRAwER ChEST
w 100/h 45/d 51 cm

M29

Płyta PlaZMa ”150”
szer. 150/wys. 90/gł. 17 cm

pLASMA TV STORAgE COMbINATION
w 150/h 90/d 17 cm

M9

ława
szer. 100/wys. 49/gł. 60 cm

COFFEE TAbLE
w 100/h 49/d 60 cm

M33

PoJeMNik Na PoŚciel
szer. 157/wys. 46/gł. 40 cm

STORAgE bOX
w 157/h 46/d 40 cm

M32

ława Z sZUfladaMi
szer. 110/wys. 49/gł. 60 cm

SIDE TAbLE wITh DRAwERS
w 110/h 49/d 60 cm

M10

LUSTRO
szer. 100/wys. 50 cm

MIRROR
w 100/h 50 cm

M19

pOMOCNIK
szer. 100/wys. 76/gł. 50 cm

hELp DESK
w 100/h 76/d 50 cm

M27

bIURKO pOMOCNIK Z SZUFLADAMI
szer. 100/wys. 76/gł. 50 cm

hELp DESK wITh DRAwERS
w 100/h 76/d 50 cm

M31

bIURKO Z SZUFLADAMI
szer. 100/wys. 76/gł. 50 cm

DESK wITh DRAwERS
w 100/h 76/d 50 cm

elementy SyStemu
system components
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ReSt
Jedyny w Swoim RodzaJu / unIque

pokój młodzieżowy powiNieN być fuNkcjoNalNy, 
a zarazem ciepły i kolorowy. taki też jest system rest, 

a za sprawą kolorowych uchwytów do wyboru, 
możemy sami zadecydować jakie barwy

będą Nam pasować.

youth room should be functional and at the same time warm and 
colorful and so is the rest system, and thanks to the variety of 

handles to choose, we decide which colours will match

elementy systemu REST znajdziesz na stronach 56-57
list of REST system components on pages 56-57

popiel/dąb craft biały 
grey/white craft oak
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ReSt
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elementy systemu REST znajdziesz na stronach 56-57
list of REST system components on pages 56-57
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elementy systemu REST znajdziesz na stronach 56-57
list of REST system components on pages 56-57
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ReSt

R02

SZAFA 2 DRZwI
szer. 96/wys. 195/gł. 51 cm

2 DOOR wARDRObE
w 96/h 195/d 51 cm

R14

sZafa NaroŻNa
szer. 85/wys. 195/gł. 85 cm

CORNER wARDRObE
w 85/h 195/d 85 cm

R03

SZAFA 3 DRZwI
szer. 145/wys. 195/gł. 51 cm

3 DOOR wARDRObE
w 145/h 195/d 51 cm

wnętrze | inside

kolor 1

kolor 2

kolor 3

kolor 4

wnętrze | inside

popiel/dąb craft biały 
grey/white craft oak

kolorystyka uchwytów do systemu rest 
colors of handles for the system rest
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elementy SyStemu
system components

R13

KOMODA 6 SZUFLAD
szer. 145/wys. 108/gł. 45 cm

6 DRAwER ChEST
w 145/h 108/d 45 cm

R04

KOMODA 4 SZUFLADy
szer. 97/wys. 108/gł. 45 cm

4 DRAwER ChEST
w 97/h 86/d 45 cm

R12

KOMODA 2 SZUFLADy
szer. 50/wys. 108/gł. 45 cm

2 DRAwER ChEST
w 50/h 108/d 45 cm

R06

bIURKO Z SZUFLADAMI
szer. 120/wys. 75/gł. 60 cm

DESK wITh DRAwERS
w 120/h 75/d 60 cm

R08

słUPek wĄski Z sZUfladaMi
szer. 50/wys. 195/gł. 45 cm

bOOKCASE wITh DRAwERS
w 50/h 195/d 45 cm

R11

PÓłka wisZĄca
szer. 35/wys. 35/gł. 23 cm

wALL ShELF
w 35/h 35/d 23 cm

R01

regał ZaMkNiĘty
szer. 50/wys. 195/gł. 51 cm

bOOKSTAND
w 50/h 195/d 51 cm

R10

sZafka wisZĄca Z drZwiaMi
szer. 35/wys. 35/gł. 23 cm

wALL ShELF
w 35/h 35/d 23 cm

R09

słUPek sZUflada drZwi
szer. 50/wys. 195/gł. 45 cm

bOOKSTAND wITh DRAwERS
w 50/h 195/d 45 cm

R05

łÓŻko Z sZUfladaMi*
szer. 90/wys. 70/gł. 204 cm, 

na materac: 80x200 cm, 90x200 cm

bED wITh DRAwERS
w 90/h 70/d 204 cm, 

for mattress 80x200 cm, 90x200 cm

R07

słUPek sZeroki Z sZUfladaMi
szer. 83/wys. 195/gł. 45 cm

bOOKCASE wITh DRAwERS
w 83/h 195/d 45 cm

R15

pUFy SySTEMU REST
średnica siedziska 77/ wys. 115 cm

pOUFS MATChINg TO REST SySTEM
seat diameter 77/ h 115 cm

R17

pODUSZKA SySTEMU REST
szer. 40/wys. 40

CUShION TO REST SySTEM
w 40/h 40

turkusowy
turquoise

czarny
black

szary
gray

żółty
yellow

różowy
pink

wnętrze | inside wnętrze | inside
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dione
PRzytulnie i komFoRtowo / CoZy and CoMForTable

saN remo/popiel
saN remo/grey

sosNa Norweska/popiel 
NorwegiaN piNe/grey

to komfort spaNia i fuNkcjoNowaNia w każdej sypialNi.
szafa z oświetleNiem led będzie idealNa rówNież do stworzeNia 

wymarzoNej garderoby.

This is the comfort of sleeping and functioning in every bedroom. 
a wardrobe with led lighting, it will also be perfect for creating a dream wardrobe.
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elementy / components

D01

sZafa Z oŚwietleNieM led
szer. 225/wys. 211/gł. 63 cm

wARDRObE wITh LED LIghTS
w 225/h 211/d 63 cm

D03

KOMODA
szer. 130/wys. 90/gł. 47 cm

CAbINET
w 130/h 90/d 47 cm

D02

SZAFKA NOCNA
szer. 45/wys. 40/gł. 40 cm

bEDSIDE TAbLE
w 45/h 40/d 40 cm

D04

łoŻe Z PoJeMNikieM*
szer. 174/wys. 77/gł. 210 cm, 

na materac 160x200 cm

bed witH a bed storage*
w 174/h 77/d 210 cm, 

for mattress 160x200 cm

wnętrze | inside

*łóżko bez materaca
*bed without mattress
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PeneloPa
FunkCJonalnie i z PomySłem / FunCTIonally and wITh an Idea

kompleksowa i fuNkcjoNalNa araNżacja każdej sypialNi. 
pojemNa szafa i komoda, wygodNe łóżka oraz toaletka i szafka 

NocNa. dla dopełNieNia jest rówNież komoda pod telewizor i lustro.

Comprehensive and functional arrangement of each bedroom. 
a spacious wardrobe and chest of drawers, comfortable beds, a dressing table and a bedside 

table. For a complement there is also a chest of drawers for a TV set and a mirror.

kasztaN weNge |  veNge chestNutśliwa wallis |  wallis plumbiały |  white dąb soNoma |  soNoma oak

60   |   maridex



P1

KOMODA 5 SZUFLAD
szer. 100/wys. 110/gł. 40 cm

5 DRAwER ChEST
w 100/h 110/d 40 cm

P5

łoŻe Z PoJeMNikieM*
szer. 174/wys. 76/gł. 210 cm, 

na materac 160x200 cm

bed witH a bed storage*
w 174/h76/d 210 cm, 

for mattress 160x200 cm

P3

KOMODA RTV
szer. 138/wys. 58/gł. 40 cm

TV STORAgE COMbINATION
w 138/h 58/d 40 cm

P7

łoŻe Z PoJeMNikieM*
szer. 154/wys. 76/gł. 210 cm, 

na materac 140x200 cm

bed witH a bed storage*
w 154/h 76/d 210 cm, 

for mattress 140x200 cm

P2

TOALETKA
szer. 100/wys. 76/gł. 50 cm

DRESSINg TAbLE
w 100/h 76/d 50 cm

P9

łoŻe Z PoJeMNikieM*
szer. 194/wys. 76/gł. 210 cm, 

na materac 180x200 cm

bed witH a bed storage*
w 194/h 76/d 210 cm, 

for mattress 180x200 cm

P6

SZAFKA NOCNA
szer. 50/wys. 26/gł. 34 cm

bEDSIDE TAbLE
w 50/h 26/d 34 cm

P4

LUSTRO
szer. 100/wys. 50 cm

MIRROR
w 100/h 50 cm

elementy / components
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luX StRiPeS
kontRaSt i eleganCJa / ConTrasT and eleganCe

biały/czarNy stripes
white/black stripes

idealNie zaprojektowaNa sypialNia dla NowoczesNego  
i komfortowego wNętrza. magiczNa biel w połączeNiu z białym  

lub czarNym dekorem tworzy orygiNalNą kompozycję.

perfectly designed bedroom for a modern one and a comfortable interior. Magic white in 
combination with white or black decor creates an original composition.

biały/biały stripes 
white/white stripes
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elementy / components

sZafa lUX striPes - biała
szer. 244/wys. 206/gł. 64 cm

wARDRObE LUX STRIpES whITE
w 244/h 206/d 64 cm

KOMODA LUX STRIpES
szer. 92/wys. 88/gł. 40 cm

CAbINET LUX STRIpES
w 92/h 88/d 40 cm

SZAFKA NOCNA LUX STRIpES
szer. 41/wys. 36/gł. 35 cm

bEDSIDE TAbLE LUX STRIpES
w 41/h 36/d 35 cm

łÓŻko lUX striPes*
szer. 177/wys. 80/gł. 206 cm, 

na materac 160x200 cm

bed lUX striPes*
w 177/h 80/d 206 cm, 

for mattress 160x200 cm

*łóżko bez materaca
*bed without mattress
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luX
wygoda i Styl / ConVenIenCe and sTyle

zestaw dopasowaNy do każdej sypialNi. pojemNa szafa, łóżko, stolik 
NocNy i komoda gwaraNtują stworzeNie idealNej przestrzeNi do 

spaNia lub urządzeNia garderoby.

The set suited to each bedroom. a spacious wardrobe, bed, bedside table, chest of drawers, 
guarantee the creation of a perfect sleeping space or a wardrobe arrangement.

biały/czarNy połysk
white/glossy black

biały/fioletowy połysk 
white/glossy violet
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KOMODA LUX
szer. 92/wys. 88/gł. 40 cm

CAbINET LUX
w 92/h 88/d 40 cm

SZAFKA NOCNA LUX
szer. 41/wys. 36/gł. 35 cm

bEDSIDE TAbLE LUX
w 41/h 36/d 35 cm

łÓŻko lUX*
szer. 177/wys. 80/gł. 206 cm, 

na materac 160x200 cm

bed lUX*
w 177/h 80/d 206 cm, 

for mattress 160x200 cm

*łóżko bez materaca
*bed without mattress

SZAFA LUX
szer. 244/wys. 206/gł. 64 cm

wARDRObE LUX
w 244/h 206/d 64 cm

elementy / components
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wnętrze | inside

SZAFA wARIO
szer. 175/wys. 211/gł. 60 cm

wARDRObE wARIO
w 175/h 211/d 60 cm

waRio
doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

kasztan wenge 
veNge chestNut

dąb soNoma czekolada 
chocolate soNoma oak

śliwa wallis 
wallis plum

biały 
white

dąb soNoma 
soNoma oak

*szafy wario 1, wario 2, wario 3 są dostępne jedynie w kolorystyce: śliwa wallis
*wardrobe wario 1, wario 2, wario 3 are avaible in colouring: wallis plum

WARIO 1*

WARIO 2* WARIO 3*
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elementy / components

sZafa Vario 3*
szer. 175/wys. 211/gł. 60 cm

wardrobe Vario 3*
w 175/h 211/d 60 cm

*dostępna tylko w kolorystyce śliwa wallis 
*available only in plum wallis

M31

bIURKO Z SZUFLADAMI
szer. 100/wys. 76/gł. 50 cm

DESK wITh DRAwERS
w 100/h 76/d 50 cm

M8

PÓłka tUkaN
szer. 100/wys. 25/gł. 27 cm

TOUCAN ShELF
w 100/h 25/d 27 cm

M26

SZAFKA NOCNA SZUFLADy
szer. 40/wys. 42/gł. 30 cm

bEDSIDE TAbLE wITh DRAwERS
w 40/h 42/d 30 cm

P8

łÓŻko Z PoJeMNikieM*
szer. 85/wys. 69/gł. 206 cm

bed witH a bed storage*
w 85/h 69/d 206 cm

*łóżko bez materaca
*bed without mattress
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waRio

kasztaN weNge |  veNge chestNutśliwa wallis |  wallis plumbiały |  white dąb soNoma |  soNoma oak

SZAFA wARIO Z LUSTREM
szer. 175/wys. 211/gł. 60 cm

wARDRObE wARIO wITh MIRROR
w 175/h 211/d 60 cm
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SilVeR
doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

kasztaN weNge |  veNge chestNutśliwa wallis |  wallis plumbiały |  white dąb soNoma |  soNoma oak dąb riviera |  riviera oak

sZafa silVer Z lUstreM*
szer. 255/wys. 215/gł. 66 cm

wardrobe silVer witH Mirror*
w 255/h 215/d. 66 cm

wnętrze | inside

KONTENEREK Z SZUFLADAMI
szer. 49/wys. 55/gł. 51 cm, 

kolorystyka: biały, dąb sonoma, 
śliwa wallis, kasztan wenge

CAbINET wITh DRAwERS
w 49/h 55/d 51 cm, 

colouring: white, sonoma oak, 
wallis plum, venge chestnut

*półki są z profilem aluminiowym. drzwi przesuwne 
na prowadnicach aluminiowych, obrzeże abs.

*shelves are made of aluminum profile. slide door 
on aluminium rails, abs edge.
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kasztaN weNge |  veNge chestNutśliwa wallis |  wallis plumbiały |  white dąb soNoma |  soNoma oak

KONTENEREK Z SZUFLADAMI
szer. 49/wys. 55/gł. 51 cm, 

kolorystyka: biały, dąb sonoma, 
śliwa wallis, kasztan wenge

CAbINET wITh DRAwERS
w 49/h 55/d 51 cm, 

colouring: white, sonoma oak, 
wallis plum, venge chestnut

PeneloPa

wnętrze | inside wnętrze | inside

SZAFA pENELOpA 205
szer. 205/wys. 215/gł. 66 cm

wARDRObE pENELOpA 205
w 205/h 215/d 66 cm

SZAFA pENELOpA 255 Z LUSTREM
szer. 255/wys. 215/gł. 66 cm

wARDRObE pENELOpA 255 wITh MIRROR
w 255/h 215/d 66 cm

wnętrze | inside

SZAFA pENELOpA 155
szer. 155/wys. 215/gł. 66 cm

wARDRObE pENELOpA 155
w 155/h 215/d 66 cm

więcej szaf z grafiką znajdziesz na www.maridex.pl
more wardrobes with graphic can be found at www.maridex.pl
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peNelopa 155

peNelopa 205

peNelopa 255

elementy / components
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*dostępna tylko z lustrem
*only available with a mirror
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wnętrze | inside

sZafa twister*
szer. 225/wys. 211/gł. 63 cm

wardrobe twister*
w 225/h 211/d 63 cm

TwISTER 1

TwISTER 2

TwISTER 4

TwISTER 3

TwISTER 5

twiSteR
doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

kasztan wenge 
veNge chestNut

śliwa wallis 
wallis plum

biały 
white

dąb soNoma 
soNoma oak

*drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych.
*slide door on aluminium rails.

opcje: fronty w kolorze, 1 front z lustrem, 2 fronty z lustrem
options: fronts in colour, 1 front with mirror, 2 fronts with mirror
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HaJFa
doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

śliwa wallis |  wallis plumbiały |  white dąb soNoma |  soNoma oak dąb riviera |  riviera oak

SZAFA hAJFA
szer. 255/wys. 236/gł. 61 cm

wARDRObE hAJFA
w 255/h 236/d 61 cm

wnętrze | inside
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FiFi
doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

SZAFA FIFI
szer. 135/wys. 211/gł. 60 cm

wARDRObE FIFI
w 135/h 211/d 60 cm

wnętrze | inside

*drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych.
*slide door on aluminium rails.

kasztan wenge 
veNge chestNut

biały 
white

dąb soNoma 
soNoma oak

opcje: fronty w kolorze, 1 front z lustrem, 2 fronty z lustrem
options: fronts in colour, 1 front with mirror, 2 fronts with mirror
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saN remo/popiel
saN remo/grey

sosNa Norweska/popiel 
NorwegiaN piNe/grey

sosNa Norweska/popiel |  NorwegiaN piNe/grey

dione
doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

wnętrze | inside

sZafa dioNe Z oŚwietleNieM led
szer. 225/wys. 211/gł. 63 cm

wARDRObE DIONE wITh LED LIghTS
szer. 225/wys. 211/gł. 63 cm

*drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych.
*slide door on aluminium rails.

KONTENEREK Z SZUFLADAMI
szer. 49/wys. 55/gł. 51 cm, 

kolorystyka: biały, dąb sonoma, 
śliwa wallis, kasztan wenge

CAbINET wITh DRAwERS
w 49/h 55/d 51 cm, 

colouring: white, sonoma oak, 
wallis plum, venge chestnut

opcje: fronty w kolorze, 4 panele z lustrem, 8 paneli z lustrem
options: color fronts, 4 panels with mirror, 8 panels with mirror
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fioletowy połysk 
glossy violet

dąb burguNdzki 
burguNdiaN oak

czarNy połysk 
glossy black

dąb riviera 
riviera oak

biały 
white

biały połysk 
glossy white

grafitowy 
graphite

luX

SZAFA LUX
szer. 244/wys. 206/gł. 64 cm

wARDRObE LUX
szer. 244/wys. 206/gł. 64 cm

wnętrze | inside

szafy lux - cechuje je dowolność w dobieraniu frontów, drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych, półki są z profilem aluminiowym.
wardrobes lux - its feature is the flexibility in choo sing slide door on aluminium rails, shelves are made of aluminum profile.

LUX 27

LUX 26 LUX 28
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luX

LUX 1 LUX 5

LUX 9

LUX 2

LUX 6 LUX 10

LUX 3

LUX 7

LUX 11

LUX 4

LUX 8

LUX 18 LUX 19 LUX 20 LUX 21

LUX 22 LUX 23 LUX 24 LUX 25

LUX 31 LUX 32 LUX 33

LUX 30
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wnętrze | inside

SZAFA gRANDE 277
szer. 277/wys. 244/gł. 62 cm

wARDRObE gRANDE 277
w 277/h 244/d 62 cm

gRande
doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

opcje: fronty w kolorze, 1 front z lustrem, 2 fronty z lustrem, 3 fronty z lustrem
options: fronts in colour, 1 front with mirror, 2 fronts with mirror, 3 fronts with mirror
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biały 
white

dąb soNoma 
soNoma oak

dąb soNoma czekolada 
chocolate soNoma oak

gRande 204

gRande 254 / gRande 277

opcje: fronty w kolorze, 1 front z lustrem, 2 fronty z lustrem, 3 fronty z lustrem
options: fronts in colour, 1 front with mirror, 2 fronts with mirror, 3 fronts with mirror

* paski lacobel dostępne tylko dla grande 277
* lacobel stripes only available for grande 277
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wnętrze | inside

SZAFA bATUMI
szer. 150/wys. 206 /gł. 62 cm

wARDRObE bATUMI
w 150/h 206/d 62 cm

bATUMI 1 bATUMI 4

bATUMI 7

bATUMI 2 bATUMI 5

bATUMI 8

bATUMI 3

bATUMI 6

batumi
doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

biały 
white

dąb soNoma 
soNoma oak

KONTENEREK Z SZUFLADAMI
szer. 49/wys. 55/gł. 51 cm, 

kolorystyka: biały, dąb sonoma, 
śliwa wallis, kasztan wenge

CAbINET wITh DRAwERS
w 49/h 55/d 51 cm, 

colouring: white, sonoma oak, 
wallis plum, venge chestnut

czarNe szkło 
black glass
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FloRenCJa
doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

SZAFA FLORENCJA
szer. 277/wys. 225/gł.65 cm

wARDRObE FLORENCJA
w 277/h 225/d 65 cm

wnętrze | inside

dąb soNoma/białe szkło
soNoma oak/white glass

dąb riviera/białe szkło
riviera oak/white glass
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SZAFA MISTRAL 180
szer. 180/wys. 206/gł.60 cm

wARDRObE MISTRAL 180
w 180/h 206/d 60 cm

wnętrze | inside

biały 
white

dąb soNoma 
soNoma oak

miStRal
doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

wnętrze | inside

SZAFA MISTRAL 250
szer. 250/wys. 206/gł.60 cm

wARDRObE MISTRAL 250
w 250/h 206/d 60 cm

opcje: fronty w kolorze, 1 
front z lustrem, 2 fronty z 

lustrem
options: fronts in colour, 1 
front with mirror, 2 fronts 

with mirror
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doPaSuJ do mieJSCa / adjusT To plaCe

regały sprawdzają się w każdym domowym wNętrzu. przydatNe są 
zarówNo w pokoju dzieNNym, jadalNi, jak rówNież sypialNi, pokoju 

młodzieżowym czy dziecięcym. teN prosty mebel z kilkoma otwartymi 
półkami może mieć różNą szerokość i wysokość, co pozwala 

dobrać odpowiedNi model.

bookcases will fit in every interior. They are useful in a living room, a dining room as well as 
in a bedroom, teenage room or a child’s room. This simple piece of furniture with open shelves 

can have a different width and height, which allows you to choose the perfect model.

orzech jasNy |  l ight walNutbuk |  beech

biały |  white dąb soNoma |  soNoma oak olcha |  alder

Regały / booKCases

kasztan wenge 
veNge chestNut

STOJAK CD
szer. 17/wys. 100/gł. 22 cm

CD ShELF
w 17/h 100/d 22 cm

regał 60
szer. 60/wys. 186/gł. 30 cm

bOOKCASE 60
w 60/h 186/d 30 cm

regał 40
szer. 40/wys. 186/gł. 30 cm

bOOKCASE 40
w 40/h 186/d 30 cm

regał 80
szer. 80/wys. 186/gł. 30 cm

bOOKCASE 80
w 80/h 186/d 30 cm
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PRoSto i Stylowo / sIMply and sTylIshly

ławy | Stoliki / CoFFee Tables and sIde Tables

kasztan wenge 
veNge chestNut

kasztan wenge 
veNge chestNut

dąb soNoma 
soNoma oak

ława edyP
szer. 68/wys. 46/dł. 128 cm

COFFEE TAbLE EDyp
w 68/h 46/d 128 cm

ława JaZoN*
szer. 68/wys. 46/dł. 128 cm

COFFEE TAbLE JAZON
w 68/h 46/d 128 cm

*dostępna tylko w kolorystyce kasztan wenge 
*available only in venge chestnut
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kasztan wenge 
veNge chestNut

dąb soNoma 
soNoma oak

STOLIK KwADRAT
szer. 60/wys. 43/dł. 60 cm

SIDE TAbLE SQUARE
w 60/h 43/d 60 cm

ława acHilles
szer. 68/wys. 43/dł. 109 cm

COFFEE TAbLE AChILLES
w. 68/h 43/d 109 cm
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ława
szer. 62/wys. 52/gł. 62 cm

COFFEE TAbLE
w 62/h 52/d 62 cm

T34 T35

czarNy połysk 
glossy black

biały połysk/ czarNy połysk
glossy white/glossy black

biały połysk 
glossy white

biały 
white
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ławy | Stoliki / CoFFee Tables and sIde Tables

ława
szer. 102/wys. 52/gł. 62 cm

COFFEE TAbLE
w 102/h 52/d 62 cm

t23 (biały połysk,
glossy white)

t22 (biały połysk,
glossy white)

t20 (biały, white) t24 (biały połysk/czarny połysk,
glossy white/glossy black)

t32 (dąb sonoma,
sonoma oak)

t33 (dąb sonoma,
sonoma oak)

t30 (śliwa wallis,
wallis plum)

t31 (śliwa wallis,
wallis plum)

t25 (biały połysk/czarny połysk,
glossy white/glossy black))

t28 (kasztan wenge,
venge chestnut)

t29 (kasztan wenge,
venge chestnut)

t21 (biały, white)

t26 (czarny połysk,
glossy black)

t27 (czarny połysk,
glossy black)

dąb soNoma 
soNoma oak

śliwa wallis 
wallis plum

kasztan wenge 
veNge chestNut
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wygoda i komFoRt / ConVenIenCe and CoMForT

gaRdeRoba anteR / hallway unIT anTer
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biały
white

dąb soNoma 
soNoma oak

A05

SZAFA ANTER
szer. 85/wys. 195/gł. 34 cm

wARDRObE ANTER
w 85/h 195/d 34 cm

A04

SZAFKA KOSZyK
szer. 69/wys. 147/gł. 25 cm

ShOE CAbINET bASKET 4 DOORS
w 69/h 147/d 25 cm

A03

SZAFKA KOSZyK
szer. 69/wys. 112/gł. 25 cm

ShOE CAbINET bASKET 3 DOORS
w 69/h 112/d 25 cm

A02

SZAFKA KOSZyK
szer. 69/wys. 77/gł. 25 cm

ShOE CAbINET bASKET 2 DOORS
w 69/h 77/d 25 cm

A01

LUSTRO
szer. 65/wys. 65 cm

MIRROR
w 65/h 65 cm

wnętrze | inside

elementy / components
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dąb soNoma 
soNoma oak

orzech jasNy 
light walNut

śliwa wallis 
wallis plum

kasztan wenge 
veNge chestNut

buk 
beech

biały 
white

olcha 
alder

wygoda i FunkCJonalnoŚć / ConVenIenCe and FunCTIonalITy

PRzedPokoJe / hallway unITs

PRZEDPOKÓJ HIT*

H1 słUPek Z lUstreM
szer. 48/wys. 193/gł. 40 cm

h2 DOLNA SZAFKA Z DRZwIAMI
szer. 92/wys. 50/gł. 40 cm

H3 wiesZak PotrÓJNy
szer. 92/wys. 50 cm

HALLWAY UNIT HIT*

h1 CAbINET wITh MIRROR
szer. 48/wys. 193/gł. 40 cm

h2 LOwER CAbINET wITh DOORS
szer. 92/wys. 50/gł. 40 cm

h3 TRIpLE hANgER
szer. 92/wys. 50 cm

garderoba MaXiMUs*
m10: szer.100/wys. 50 cm

m15: szer. 68/wys. 203/wys. 40 cm
m18: szer. 55/wys. 98/wys. 29 cm

Hallway UNit MaXiMUs*
m10: w 100/h 50 cm

m15: w 68/h 203/d 40 cm
m18: w 55/h 98/d 29 cm

garderoba MaX*
szer. 90/wys. 195/gł. 40 cm

opcja: lewy/prawy

Hallway UNit MaX*
w 90/h 195/d 40 cm

option: left / right

GARDEROBA 01*

DOLNA SZAFKA
szer. 101/wys. 71/gł. 40 cm

wiesZak PodwÓJNy
szer. 46/wys. 101 cm

LUSTRO
szer. 40/wys. 86 cm

HALLWAY UNIT 01*

LOwER CAbINET
w 101/h 71/d 40 cm

DOUbLE hANgER
w 46/h 101 cm

MIRROR
w 40/s. 86 cm

*dostępny w kolorystyce: biały, dąb sonoma
*available in colouring: white, sonoma oak

*dostępna w kolorystyce: biały, śliwa wallis, 
kasztan wenge, dąb sonoma

*available in colouring: white, wallis plum, 
wenge chestnut, sonoma oak

*dostępny w kolorystyce: 
buk, olcha, biały, orzech jasny

*available in colouring: 
beech, alder, white, light walnut

*możliwość zakupu każdego elementu 
osobno lub jak komplet; 

dostępny w kolorystyce: biały, olcha, buk, 
dąb sonoma, orzech jasny

*each element can be purchased separately 
or as a set;available in colouring: white, 
alder, beech, sonoma oak, light walnut
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wygoda PRaCy / ConVenIenCe oF worK

biurko jest miejscem pracy i Nauki. poNieważ podstawowym 
Narzędziem pracy jest komputer, NowoczesNe biurko powiNNo 

posiadać przestrzeń Na jego skrzyNię, wysuwaNą podstawkę 
Na klawiaturę oraz miejsce Na blacie Na moNitor.

a desk is a place to work and study. with computer as a basic tool to work the 
modern desk has got just a right amount of space for a system unit, a handy pull out 

keyboard tray and also enough space for a computer screen.

biuRka / desK

bIURKO MAX SZUFLADA
szer. 130/wys. 75/gł. 60 cm

DESK MAX DRAwER
w 130/h 75/d 60 cm

bIURKO MAX 
bEZ NADSTAwKI

szer. 120/wys. 75/gł. 60 cm

DESK MAX 
witHoUt add-oN UNit

w 120/h 75/d 60 cm

bIURKO 01
szer. 100/wys. 73/gł. 50 cm

DESK 01
w 100/h 73/d 50 cm

bIURKO MAX 
Z NadstawkĄ okrĄgłĄ
szer. 120/wys. 75/gł. 60 cm

DESK MAX 
witH roUNd add-oN UNit

w 120/h 75/d 60 cm

bIURKO MAX
szer. 120/wys. 75-92/gł. 60 cm

DESK MAX
w 120/h 75-92/d 60 cm

bIURKO MINI
szer. 80/wys. 75/gł. 50 cm

DESK MINI
w 80/h 75/d 50 cm

orzech jasNy |  l ight walNutbuk |  beechbiały |  white dąb soNoma |  soNoma oak olcha |  alder
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niezbędny element domu / an IndIspensable eleMenT In hoMe

komody / CabIneTs

dąb soNoma |  soNoma oak

KOMODA 
Z DRZwIAMI pRZESUwNyMI 139

szer. 139/wys. 97/gł. 43 cm

CAbINET wITh SLIDINg DOORS 139
w 139/h 97/d 43 cm

dostępna w kolorystyce: 
biały, dąb sonoma, dąb riviera

available in colouring: 
white, sonoma oak, riviera oak

KOMODA 
Z DRZwIAMI pRZESUwNyMI 119

szer. 119/wys. 97/gł. 43 cm

CAbINET wITh SLIDINg DOORS 119
w 119/h 97/d 43 cm

dostępna w kolorystyce: 
biały, dąb sonoma, dąb riviera

available in colouring: 
white, sonoma oak, riviera oak

biały |  white dąb riviera 
riviera oak
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łÓŻko PodwÓJNe twiNs
szer. 85/wys. 51/dł. 205 cm
materac górny: 80 x 200 cm

materac dolny i stelaż: 80 x 195 cm

DOUbLE bED TwINS
w 85/h 51/l 205 cm

upper mattress: 80 x 200 cm
bottom mattress and frame: 80 x 195 cm 

łÓŻko PodwÓJNe twiNs 90
szer. 95/wys. 51/dł. 205 cm
materac górny: 90 x 200 cm

materac dolny i stelaż: 80 x 195 cm

DOUbLE bED TwINS 90
w 95/h 51/l 205 cm

upper mattress: 90 x 200 cm
bottom mattress and frame: 80 x 195 cm 

twinS
łÓŻko PodwÓJne / double bed

dąb soNoma/biały
soNoma oak/white

w komplecie materac dolny i stelaż
included bottom mattress and frame
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koloRyStyka / ColourIng

sosna norweska 
NorwegiaN piNe

dąb burguNdzki 
burguNdiaN oak

orzech jasNy 
light walNut

dąb soNoma 
soNoma oak

biały 
white

popiel 
grey

kasztan wenge 
veNge chestNut

olcha 
alder

saN remo

dąb craft biały 
white craft oak

dąb soNoma czekolada 
chocolate soNoma oak

śliwa wallis 
wallis plum

dąb riviera 
riviera oak

przedstawione wzory kolorów różnią się od rzeczywistych ze względu na ograniczenia druku. 
producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorów, wzornictwa i funkcji prezentowanych wyrobów. 

katalog nie jest ofertą w rozumieniu prawnym i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. 
wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 maridex

the colour patterns are different from the actual due to the print limitations. 
the company reserves the right to change colours, designs and function of the products. 
product is not an offer in the legal sense and is published solely for information purposes. 

all rights reserved © 2021 maridex

buk 
beech
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