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łóżko “90” HL 1303
łóżko “140” HL 1103
łóżko “160” HL 1203
łóżko “180” HL 1403

łóżko “90” HL 1300
łóżko “140” HL 1100
łóżko “160” HL 1200
łóżko “180” HL 1400

czarny CZ02-14
jasny szary JS02-12
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szafa 3D HL 1001
(lewa pojedyncza część szafy bieliźniarka, 

prawa podwójna półka i drążek)
szer./głęb./wys.

155/60/199

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych! Producent zastrzega sobie 
prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w opracowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wszystkie wymiary podane 
są w cm z tolerancją +- 2 cm. Kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych.

ADB Furniture sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 57 • www.adbmeble.pl
JM Home sp. z o.o. oficjalny przedstawiciel marki ADB w Polsce • www.jmhome.pl

Oryginalne wzornictwo i perfekcja wykonania jest gwarantem jakości i solidności mebli ADB. Elegancja i dobry smak idzie w parze 
z funkcjonalnością i wygodą dlatego w każdej z proponowanych w kolekcji brył oferujemy Państwu system prowadnic metalowych 
z „cichym domykiem”. Klasyczna forma kolekcji Lisa zestawiona z giętymi nogami z litego drewna tworzy oryginalną całość, dodatkowo 
jasne wykończenie mebli podkreśla ciepło i optymizm płynące z wnętrza każdej sypialni.Lisa

sypialnia

taboret HL 0600
szer./głęb./wys.

46/36/48

toaletka HL 0700
szer./głęb./wys.

125/45/77

lusterko HL 0500
szer./głęb./wys.

52/17/64

szafa 2D HL 1000
(wnętrze szafy z półką i drążkiem)

szer./głęb./wys.
109/60/199

regał wysoki HL 0900
szer./głęb./wys.

60/40/199

komoda szeroka 7 szuflad 
HL 0301

szer./głęb./wys.
110/45/117

komoda wysoka 
HL 0400

szer./głęb./wys.
65/45/125

komoda szeroka 4 szuflady 
HL 0300

szer./głęb./wys.
110/45/82

komoda szeroka 4 szuflady 
HL 0302

szer./głęb./wys.
110/45/96

konsola HL 0800
szer./głęb./wys.

110/35/76

szafka nocna HL 0100
szer./głęb./wys.

45/35/59

biurko HL 1900
szer./głęb./wys.

125/58/77


