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Ceny prezentowane w niniejszym katalogu są cenami sugerowanymi. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki, wymiarów, funkcji i cen 
prezentowanych wyrobów. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest transakcja bezpośrednio przeprowadzona w salonie lub za pośrednictwem sklepu internetowego. 
Niniejszy katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66  § 1 Kodeksu cywilnego. W katalogu zaprezentowano 
przykładowe wzory z oferty. Informacja o pełnej ofercie dostępna jest w salonach stacjonarnych lub na stronie internetowej pod adresem: www.vox.pl. Niektóre artykuły 
prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych stanowią jedynie dekorację i nie są na sprzedaż. Copyright by Meble VOX Sp. z o.o. S.K. Kopiowanie i rozpowszechnianie 
jakichkolwiek materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości. 
Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania katalogu do druku - grudzień 2021 r.
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W VOX wierzymy, że prawdziwa
wolność zaczyna się w domu, a we
wnętrzach bardziej niż zdefiniowana
stylistyka liczą się osobiste potrzeby
i styl życia domowników. Dlatego
naszym celem jest inspirowanie,
doradzanie i dostarczanie
kompleksowych rozwiązań
wnętrzarskich – dopasowanych do
siebie kolekcji mebli, drzwi, podłóg
i systemów ściennych.
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Nie istnieje jeden sposób na 
piękny dom. Dlatego w VOX od lat 
pracujemy nad rozwiązaniami 
ułatwiającymi tworzenie 
osobistych wnętrz, dopasowanych 
do potrzeb domowników.  W tym 
celu stworzyliśmy bibliotekę 
materiałów, którą znajdziecie 
w wybranych salonach. Dzięki niej 
w łatwy sposób można porównać 
setki prawdziwych faktur, 
tkanin, wybarwień i akcesoriów. 
Tak ułatwiamy realizację 
indywidualnych wizji, a wybór 
i  dobranie do siebie podłóg, drzwi, 
ścian i mebli chcemy zmienić 
w estetyczną przygodę.
Wszystko po to, aby każdy mógł żyć 
i mieszkać po swojemu.

JAK URZĄDZIĆ 
CAŁE WNĘTRZE
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Zobacz film

ŚWIAT  
KOLEKCJI 
VOX

Projektując nasze kolekcje, kierujemy 
się Twoimi potrzebami. Wejdź na 
vox.pl lub na kanał Wnętrza VOX na 
YouTube i zobacz filmy, w których 
pokazujemy kolekcje Simple, 4 You, 
Nature, Spot, Young Users oraz 
Nest. Poznaj naszych projektantów 
i dowiedz się, z jakimi wyzwaniami 
musieli się zmierzyć, by stworzyć 
meble dopasowane do Twoich 
potrzeb. Odkryj funkcjonalność 
naszych produktów, zobacz sprytne 
rozwiązania, które w sobie kryją. 
Zainspiruj się i stwórz piękne wnętrze 
dostosowane do Twoch potrzeb 
oraz stylu życia.

vox.pl
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SYSTEM CREATIVE . 
ZMIENIAJ MARZENIA 
W MEBLE

NOWOŚĆ

Zobacz katalog 
systemu Creative

Podążając za zmieniającym się światem i różnymi stylami życia naszych 
klientów, zaprojektowaliśmy nowy system meblowy, który daje niemal 

nieograniczone możliwości konfiguracji. Dzięki niemu stworzysz dokładnie 
taki mebel, jakiego potrzebujesz. Bogata paleta barw, kilkanaście rodzajów 
uchwytów i nóżek – wszystko przemyśleliśmy tak, abyś mógł urządzić swoje 

wymarzone wnętrze. W 2021 roku otrzymał nagrodę, która jest znakiem 
jakości dla najlepszych wdrożeń pochodzących od polskich 

projektantów i producentów.
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JAK STWORZYĆ 
WYMARZONY 
MEBEL
W SYSTEMIE 
CREATIVE

11 kolorów korpusów i frontów, 
12 rodzajów uchwytów, w tym opcja 
push to open, i 12 wariantów nóżek.
Tak bogata paleta elementów 
pozwoli Ci stworzyć mebel idealnie 
dopasowany do Twoich potrzeb. 
Możesz skonfigurować go od zera 
lub też skorzystać z przygotowanych 
przez nas propozycji, zmieniając 
np. jedynie kolory. Śmiało 
eksperymentuj, konfigurator 
nie pozwoli zaprojektować 
niefunkcjonalnego mebla.

DO WYBORU MASZ 12 RODZAJÓW UCHWYTÓW

DO WYBORU MASZ 12 WARIANTÓW NÓŻEK

uchwyt
skórzany

push 
to open

stelaż gięty metalowy czarny

płoza metalowa czarna

uchwyt prosty
drewniany 
miodowy

uchwyt „T”
metalowy

srebrny

noga walec
drewniany 

jasny

noga prosta
drewniana 

brązowa

trapez 
drewniany 

ciemny

drucik 
metalowy

złoty

gałka
metalowa

czarna

noga stożek
drewniany

ciemny

stelaż skośny
drewniany
miodowy

noga
metalowa

złota

noga skośna
metalowa

srebrna

ślizgacz

gałka
metalowa

złota

stelaż
skośny

drewniany
ciemny

uchwyt prosty
metalowy

czarny

walec
drewniany

jasny

stelaż prosty 
metalowy 

czarny

drucik
metalowy

czarny

walec
metalowy

czarny

stelaż skośny
drewniany

czarny

DO WYBORU MASZ 11 KOLORÓW KORPUSÓW I FRONTÓW

dąb ciemny

czarny nude

dąb brązowy

szary

szafran

dąb miodowy

biały

zielony indygo dąb jasny
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WYBIERZ GOTOWĄ WERSJĘ MEBLA  
I ZMIENIAJ GO, JAK CHCESZ

ZMIENIAJ USUWAJ DODAWAJ

W zaproponowanych przez 
nas konfiguracjach możesz 
zmienić każdy element. 
W szafach czy regałach 
przestawiaj dowolnie układ 
półek i drzwi. Eksperymentuj 
z kolorami i zestawiaj je 
z różnymi wariantami 
nóżek i uchwytów. Drobna 
modyfikacja może całkowicie 
zmienić charakter mebla.

System Creative to nieograniczone możliwości. Aby ułatwić Ci dokonanie wyboru, w konfiguratorze 
Creative umieściliśmy gotowe warianty mebli. Zaproponowaliśmy w nich określoną kolorystykę, układ 
półek czy szafek, a także nóżki i uchwyty. Jeśli któraś z opcji w pełni odpowiada Twoim potrzebom, 
możesz ją od razu zamówić. Jeśli nasza propozycja nie spełnia Twoich oczekiwań, dowolnie zmieniaj 
każdy z zaproponowanych przez nas elementów, aby uzyskać mebel idealny dla Ciebie.

Usuwając poszczególne 
elementy, możesz 
modyfikować funkcjonalność 
mebla. Rezygnując z drzwi, 
uzyskasz więcej otwartych 
przestrzeni. Zamiast 
uchwytów w drzwiach szafek 
możesz zdecydować się na 
system push to open.

Wolisz przechowywać  
w szufladach czy na półkach? 
A może w Twojej szafie 
niezbędny jest przede 
wszystkim drążek 
do odwieszania ubrań?

14 15
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STWÓRZ WŁASNY MEBEL
1. WYBIERZ GOTOWĄ WERSJĘ MEBLA LUB STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

2. SKONFIGURUJ WNĘTRZE LUB WYBIERZ GOTOWY UKŁAD

DODAJ ELEMENTY WNĘTRZA

3. DODAJ DRZWI I FRONTY

półka krótka
42,5 cm

szuflady krótkie
42,5 cm

szuflady długie
88 cm

pólka długa
88 cm

45x45

podwójne
45x45

45x135

podwójne 
45x135

45x90

podwójne
45x90

wnętrze 1

wnętrze 4

wnętrze 2

wnętrze 5

wnętrze 3

4. WYBIERZ KOLOR KORPUSU

dąb
ciemny

czarny nude

dąb
brązowy

szary

szafran

dąb
miodowy

biały

zielony indygo dąb 
jasny

dąb
ciemny

czarny nude

dąb
brązowy

szary

szafran

dąb
miodowy

biały

zielony indygo dąb 
jasny

dąb
ciemny

czarny nude

dąb
brązowy

szary

szafran

dąb
miodowy

biały

zielony indygo dąb 
jasny

5. WYBIERZ KOLOR DRZWI I FRONTÓW

6. WYBIERZ KOLOR PÓŁEK

dąb
ciemny

czarny nude

dąb
brązowy

szary

szafran

dąb
miodowy

biały

zielony indygo dąb 
jasny

7. WYBIERZ KOLOR PRZEGRÓD

8. WYBIERZ NÓŻKI

ślizgacz

stelaż skośny
drewniany

ciemny

stelaż skośny
drewniany
miodowy

noga prosta
drewniana 

brązowa

stelaż gięty 
metalowy 

czarny

stelaż skośny
drewniany

czarny

noga
metalowa

złota

stelaż prosty 
metalowy 

czarny

noga stożek
drewniany

ciemny

płoza 
metalowa 

czarna

noga skośna
metalowa

srebrna

noga walec
drewniany 

jasny

push 
to open

uchwyt
skórzany

drucik 
metalowy

złoty

trapez 
drewniany 

ciemny

gałka
metalowa

złota

uchwyt prosty
drewniany 
miodowy

walec
metalowy

czarny

walec
drewniany

jasny

drucik
metalowy

czarny

uchwyt „T”
metalowy

srebrny

gałka
metalowa

czarna

uchwyt prosty
metalowy

czarny

9. WYBIERZ UCHWYTY

Creative to system meblowy, który daje niemal nieograniczone 
możliwości konfiguracji. Stwórz mebel dla siebie, dokładnie 

taki, jaki chcesz, albo skorzystaj z przygotowanych przez nas 
zestawów. Zmieniaj wnętrze mebli i ich wygląd. 

Bogata paleta barw, kilkanaście rodzajów uchwytów i nóżek, 
wszystko przemyśleliśmy tak, abyś mógł urządzić 

swoje wymarzone wnętrze.
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drewniany

ciemny

stelaż skośny
drewniany
miodowy

noga prosta
drewniana 

brązowa

stelaż gięty 
metalowy 

czarny

stelaż skośny
drewniany

czarny

noga
metalowa

złota

stelaż prosty 
metalowy 

czarny

noga stożek
drewniany

ciemny

płoza 
metalowa 

czarna

noga skośna
metalowa

srebrna

noga walec
drewniany 

jasny

push 
to open

uchwyt
skórzany

drucik 
metalowy

złoty

trapez 
drewniany 

ciemny

gałka
metalowa

złota

uchwyt prosty
drewniany 
miodowy

walec
metalowy

czarny

walec
drewniany

jasny

drucik
metalowy

czarny

uchwyt „T”
metalowy

srebrny

gałka
metalowa

czarna

uchwyt prosty
metalowy

czarny

9. WYBIERZ UCHWYTY

Creative to system meblowy, który daje niemal nieograniczone 
możliwości konfiguracji. Stwórz mebel dla siebie, dokładnie 

taki, jaki chcesz, albo skorzystaj z przygotowanych przez nas 
zestawów. Zmieniaj wnętrze mebli i ich wygląd. 

Bogata paleta barw, kilkanaście rodzajów uchwytów i nóżek, 
wszystko przemyśleliśmy tak, abyś mógł urządzić 

swoje wymarzone wnętrze.
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POKOJE DZIENNE Pokój dzienny to miejsce, w którym się… żyje! Tam, gdzie toczy się nasza domowa codzienność, 
nie może zabraknąć miejsca na komfort, który obok estetyki i funkcjonalności, powinien odgrywać 

kluczową rolę. A jaka jest Twoja definicja komfortu? Stonowany minimalizm, eklektyczna burza 
kolorów, a może domowa oaza spokoju? Oto nasze propozycje aranżacji, które powstały w systemie 

Creative. Znajdź inspirację dla siebie i stwórz przestrzeń, która zaspokoi potrzeby całej rodziny
i w której każdy znajdzie swoją strefę relaksu. 

18 19
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System Creative pozwala na tworzenie niezwykle różnorodnych światów. 
Wybierając stonowane kolory, stworzysz wyciszającą strefę wypoczynku. 
Jeśli natomiast postawisz na intensywną zieleń czy szafran, wyruszysz 
w pełną emocji podróż w kierunku ciepłego Południa.
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Z VOX URZĄDZISZ
CAŁE WNĘTRZE

NCS S 7002-B90G

NCS S 4010-B90G

NCS S 0502-R50B

PŁYTA: ZIELONA
NOGI: NOGA METALOWA ZŁOTA
UCHWYT: GAŁKA METALOWA ZŁOTA

KOLORYSTYKA ŚCIAN

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
EVERA EV601
40,99 zł/szt.

PODŁOGA WINYLOWA Z TWARDYM 
RDZENIEM RIGIO WHITE OAK 
129 zł/m²

WAZON TEO II
59 zł

WAZON MAŁY POSH
139 zł

LAMPA WISZĄCA UWO
369 zł

WAZON BARELL
od 169 zł

FOTOGRAFIA DREAM I
69 zł

FOTOGRAFIA DREAM II
69 zł

OSŁONA NA DONICZKĘ 
MAŁA ULTRA
49 zł

KREDENS CREATIVE
2149 zł

STOLIK KAWOWY OKRĄGŁY 
(WYSOKI) CREATIVE 
769 zł

22 23
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KOMODA CREATIVE
KONFIGURACJA
Korpus: zielony. Front: zielony.  

Uchwyt: gałka metalowa złota. Noga: metalowa złota.

s91/g47,5/w106 cm

KONFIGURACJA
Korpus: dąb brązowy. Front: dąb brązowy.

Uchwyt: prosty metalowy czarny. 

Noga: płoza metalowa czarna.

s91/g47,5/w106 cm

KONFIGURACJA
Korpus: biały. Front: biały.

Uchwyt: walec metalowy czarny. 

Noga: stelaż gięty metalowy czarny.

s91/g47,5/w106 cm

Zobacz komodę

Zobacz komodęZobacz komodę

Skorzystaj z konfiguratora
systemu creative na vox.pl/creative

Komoda Creative to pojemne
miejsce do przechowywania, 
które z łatwością dopasujesz 

do wnętrza sypialni, salonu lub 
przedpokoju. System Creative daje 

Ci szerokie pole modyfikacji wyglądu 
komody i jej funkcjonalności. 

Ilu nas, tyle sposobów 
na przechowywanie i utrzymanie 

porządku. Dlatego wnętrze komody 
Creative możesz skonfigurować tak, 

aby jak najlepiej odpowiadało Twoim 
oczekiwaniom. Szuflady, półki, 

a może jedno i drugie? 

DO WYBORU MASZ 12 RODZAJÓW UCHWYTÓW

DO WYBORU MASZ 12 WARIANTÓW NÓŻEK

uchwyt
skórzany

push 
to open

stelaż gięty metalowy czarny

płoza metalowa czarna

uchwyt prosty
drewniany 
miodowy

uchwyt „T”
metalowy

srebrny

noga walec
drewniany 

jasny

noga prosta
drewniana 

brązowa

trapez 
drewniany 

ciemny

drucik 
metalowy

złoty

gałka
metalowa

czarna

noga stożek
drewniany

ciemny

stelaż skośny
drewniany
miodowy

noga
metalowa

złota

noga skośna
metalowa

srebrna

ślizgacz

gałka
metalowa

złota

stelaż
skośny

drewniany
ciemny

uchwyt prosty
metalowy

czarny

walec
drewniany

jasny

stelaż prosty 
metalowy 

czarny

drucik
metalowy

czarny

walec
metalowy

czarny

stelaż skośny
drewniany

czarny

DO WYBORU MASZ 11 KOLORÓW KORPUSÓW I FRONTÓW

dąb ciemny

czarny nude

dąb brązowy

szary

szafran

dąb miodowy

biały

zielony indygo dąb jasny

24 25
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POKOJE DZIENNE

PALETA ZIEMI

NOWA TRADYCJA

DYSKRETNY UROK SZAROŚCI

Z TĘSKNOTY DO PROSTOTY

W PEŁNYM ROZKWICIE

ZIELONO MI...

PLAŻOWANIE NA SOFIE I DYWANIE

TRADYCJI NIGDY ZADOŚĆ

MIEJSKA OAZA

FIESTA SJESTA

PODRÓŻ NIECO SENTYMENTALNA

CZARNO NA BIAŁYM

RETRO SPECJAŁ

NAD-ZWYCZAJNIE

NIEZŁA SZTUKA

SZTUKA MIESZKANIA

26 27
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JADALNIE Dla jednych to przede wszystkim miejsce spożywania wspólnych posiłków, dla innych otwarta 
wielofunkcyjna strefa celebrowania codzienności, w której dzieje się dosłownie wszystko. 

To właśnie nasze oczekiwania względem jadalni powinny wyznaczać kierunek jej aranżacji. 
Chcesz, aby jadalniany stół był głównym bohaterem w Twoim domu, a może wolisz, 

żeby stał się częścią dużego salonu, który stale tętni życiem? 
Zależy Ci na uzyskaniu wewnętrznej harmonii czy przestrzeni tryskającej energią?

28 29



JADALNIE Dla jednych to przede wszystkim miejsce spożywania wspólnych posiłków, dla innych otwarta 
wielofunkcyjna strefa celebrowania codzienności, w której dzieje się dosłownie wszystko. 

To właśnie nasze oczekiwania względem jadalni powinny wyznaczać kierunek jej aranżacji. 
Chcesz, aby jadalniany stół był głównym bohaterem w Twoim domu, a może wolisz, 

żeby stał się częścią dużego salonu, który stale tętni życiem? 
Zależy Ci na uzyskaniu wewnętrznej harmonii czy przestrzeni tryskającej energią?

28 29



Jadalnia to miejsce, które jednoczy nie tylko przy wspólnych posiłkach. 
To epicentrum domowego chaosu, w którym wykonujemy rozmaite czynności. 
Jeśli chcesz, by Twoi domownicy i goście czuli się zawsze komfortowo 
przy jadalnianym stole, zadbaj o to, aby otaczająca go przestrzeń była harmonijna 
i dobrze zorganizowana. 

Paleta kolorów Creative pozwoli Ci zaaranżować zarówno 
subtelną, kojącą zmysły jadalnię, jak i tętniące kolorem

i energią centrum zarządzania domowym życiem.  

30 31
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Zestawiając ze sobą dwie komody, z których każda ma 8 szuflad, 
uzyskasz niezwykle ciekawy efekt wizualny 

i ogrom miejsca do przechowywania.

Stół to pierwszoplanowy bohater jadalni. Biały blat idealnie wyróżni się na 
tle mebli w kolorze naturalnego drewna. Aby jeszcze bardziej wydobyć go 
na pierwszy plan, dobierz w systemie Creative nóżki w podobnym odcieniu. 

32 33
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POJEMNIK PAJO
KPL 3 SZT.
99 zł 

DZBANEK TORR 
79 zł

LAMPA WISZĄCA POULIE II 
249 zł

NCS S 2000-N

NCS S 6500-N

NCS S 4005-Y50R

KOLORYSTYKA ŚCIAN

Z VOX URZĄDZISZ
CAŁE WNĘTRZE

PODŁOGA NATURALNA SKANDINAVIEN
DESKA TRÓJWARSTWOWA
DĄB SPITSBERGEN
159 zł/m²

LISTWA PRZYPODŁOGOWA 
EVERA EV101
31,99 zł/szt.

PŁYTA: BIAŁA
NOGI: STELAŻ SKOŚNY
DREWNIANY MIODOWY

KRZESŁO UNI
699 zł

TALERZ DUŻY MOTIF 
KPL 2 SZT.
74 zł

TALERZ DEKORACYJNY 
OMNI 
79 zł

STÓŁ ROZKŁADANY CREATIVE 
2969 zł

ŚCIANA DEKORACYJNA 
KERRADECO TWEED
269,90 zł/m²

Zobacz ściany 
dekoracyjne Kerradeco

34 35
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STÓŁ ROZKŁADANY CREATIVE
2969 ZŁ 
Blat: biały. Nogi: stelaż skośny drewniany miodowy.

s160-208-256/g90/w78 cm

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

2809 ZŁ 
Blat: zielony. Nogi: stożek drewniany ciemny.

s160-208-256/g90/w78 cm

3009 ZŁ
Blat: indygo. Nogi: walec drewniany jasny.

s160-208-256/g90/w78 cm

3259 ZŁ
Blat: dąb brązowy. Nogi: płoza metalowa czarna.

s160-208-256/g90/w78 cm

2759 ZŁ
Blat: szafran. Nogi: stelaż skośny drewniany czarny.

s160-208-256/g90/w78 cm

MOŻESZ SKONFIGUROWAĆ 
INNY WARIANT

SWOJEGO STOŁU

DO WYBORU MASZ 9 RODZAJÓW NÓG

stelaż prosty metalowy czarny noga skośna metalowa srebrna stelaż skośny drewniany miodowy noga stożek drewniany ciemny

stelaż skośny drewniany czarny

noga prosta drewniana brązowa płoza metalowa czarna stelaż skośny drewniany ciemny noga walec drewniany jasny

DO WYBORU MASZ 11 KOLORÓW BLATÓW

dąb ciemny

czarny nude

dąb brązowy

szary

szafran

dąb miodowy

biały

zielony indygo dąb jasny

Stół Creative jest gotów na wszystkie 
zadania, które zechcesz mu wyznaczyć. 

Pierwszoplanowy bohater jadalni 
w intensywnym kolorze? A może neutralny 

towarzysz o delikatnej barwie? O jego 
charakterze zdecydują też wybrane przez 
Ciebie nogi: drewniane, metalowe, skośne 

lub smukłe i proste. W każdym z wariantów 
stół zachowa opcję rozsuwania.

Skorzystaj z konfiguratora
systemu creative na vox.pl/creative

Zobacz stół

36 37
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JADALNIE

OAZA SPOKOJU

PRYWATNY UKŁAD SŁONECZNY

JADALNIANA DŻUNGLA

RODZINNA SIELANKA

JAŚNIE OŚWIECONA JADALNIA

TU RZĄDZI KOLOR

WEWNĘTRZNY SPOKÓJ

PROWANSJA OD KUCHNI

38 39
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SYPIALNIE Aranżacji sypialni należy poświęcić sporo uwagi. Miejsce, w którym rozpoczynamy i kończymy każdy 
dzień powinno być naszą domową strefą wyciszenia i wygody dla każdego oznaczającą coś innego. 

Jedni najlepiej czują się w jasnych i minimalistycznych wnętrzach, inni do pełnego wyciszenia 
potrzebują głębi ciemnych odcieni, a niektórzy chcą budzić się codziennie 

w otoczeniu energetycznych barw, które pobudzają wszystkie zmysły. Ile potrzeb, 
tyle możliwości aranżacyjnych oferuje system Creative.  A o jakiej sypialni śnisz Ty?  
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PODŁOGA NATURALNA SKANDINAVIEN
DESKA LITA DĄB RORVIK
279 zł/m²

LISTWA PRZYPODŁOGOWA 
EVERA EV1201 
45,99 zł/szt.

SKRZYDŁO DRZWIOWE RIMO 
od 675,22 zł

LAMPA WISZĄCA COHEN
359 zł

NCS S 1002-Y

NCS S 1020-Y10R

NCS S 2020-Y40R

KOLORYSTYKA ŚCIAN

ŁÓŻKO 140 CREATIVE
2909 zł 
z podnoszonym stelażem

PŁYTY: DĄB JASNY ORAZ SZAFRAN
NOGI: WALEC DREWNIANY JASNY
UCHWYT: WALEC DREWNIANY JASNY

Z VOX URZĄDZISZ
CAŁE WNĘTRZE

FOTOGRAFIA SAN I  
69 zł
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Twórcza przestrzeń czy przestrzeń sprzyjająca twórczości? Z systemem Creative 
stworzysz wnętrze, w którym wszystkie Twoje potrzeby będą się ze sobą harmonijnie 
komponowały. Uwolnij swój wewnętrzny potencjał i wyraź, co Ci w duszy gra, tworząc 

sypialnię idealną dla Ciebie.
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PANELE LAMELOWE LINERIO 
S-LINE MOCCA
89,99 zł/szt.

PANELE PODŁOGOWE QUICK STEP 
SIGNATURE DĄB CZARNY MALOWANY 
SIG4755
159,95 zł/m²

LISTWA PRZYPODŁOGOWA 
ESPUMO ESP205
51,90 zł/szt.

DYWAN 90X150 RAV
299 zł

NCS S 6500-N

NCS S 2000-N

NCS S 0502-R50B

KOLORYSTYKA ŚCIAN

OBRAZ LAMAR 1
279 zł

LAMPA STOŁOWA 
COLLO
199 zł

PŁYTY: DĄB BRĄZOWY ORAZ SZARY
NOGI: NOGA SKOŚNA, METALOWA SREBRNA
UCHWYT: SKÓRZANY
ORAZ WALEC METALOWY CZARNY

ŁÓŻKO 140 CREATIVE
3209 zł
z podnoszonym stelażem

Z VOX URZĄDZISZ
CAŁE WNĘTRZE

Zobacz panele lamelowe Linerio
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SZAFY CREATIVE
SZAFA 4-DRZWIOWA 
3159ZŁ
Korpus: dąb jasny. Front: dąb jasny.  

Nogi: stelaż skośny drewniany czarny.

Uchwyty: walec metalowy czarny.

s182/g57,5/w197 cm

Zobacz szafę

2899 ZŁ 
s136,5/g57,5/w192 cm

2339 ZŁ
s91/g57,5/w197 cm

1569 ZŁ
s91/g57,5/w192 cm

1319 ZŁ
s45,5/g57,5/w192 cm

1329 ZŁ
s45,5/g57,5/w197 cm

649 ZŁ
s45,5/g57,5/w184 cm

2229 ZŁ 
s136,5/g57,5/w202 cm

SZAFA 3-DRZWIOWA

SZAFA 1-DRZWIOWASZAFA 2-DRZWIOWA

Skorzystaj z konfiguratora
systemu creative na vox.pl/creative

W systemie Creative znajdziesz 
4 rodzaje szaf. Wybierz odpowiadający 

Ci wariant i skonfiguruj jego 
kolorystykę oraz układ wnętrza. Szafy 

można ze sobą zestawiać, tworząc 
funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie 
kompozycje. Wybierz wielkość szafy 

i dowolnie skonfiguruj układ półek, 
szuflad i drążków. 4-drzwiowa szafa 

może stać się perfekcyjną garderobą, 
a wariant z jednym skrzydłem 
drzwiowym zmieści się nawet 

w niewielkiej przestrzeni. Możesz też 
eksperymentować z kolorami. 

Fronty białe, półki szafranowe? 
W systemie Creative to możliwe. 

DO WYBORU MASZ 12 RODZAJÓW UCHWYTÓW

DO WYBORU MASZ 12 WARIANTÓW NÓŻEK

uchwyt
skórzany

push 
to open

stelaż gięty metalowy czarny

płoza metalowa czarna

uchwyt prosty
drewniany 
miodowy

uchwyt „T”
metalowy

srebrny

noga walec
drewniany 

jasny

noga prosta
drewniana 

brązowa

trapez 
drewniany 

ciemny

drucik 
metalowy

złoty

gałka
metalowa

czarna

noga stożek
drewniany

ciemny

stelaż skośny
drewniany
miodowy

noga
metalowa

złota

noga skośna
metalowa

srebrna

ślizgacz

gałka
metalowa

złota

stelaż
skośny

drewniany
ciemny

uchwyt prosty
metalowy

czarny

walec
drewniany

jasny

stelaż prosty 
metalowy 

czarny

drucik
metalowy

czarny

walec
metalowy

czarny

stelaż skośny
drewniany

czarny

DO WYBORU MASZ 11 KOLORÓW KORPUSÓW I FRONTÓW

dąb ciemny

czarny nude

dąb brązowy

szary

szafran

dąb miodowy

biały

zielony indygo dąb jasny
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SYPIALNIE

MOJE, TWOJE , NASZE

NUDE BEZ NUDY

ZIELEŃ MI SIĘ ŚNI

KOMPOZYCJA IDEALNA

NIBY NIC, A JEDNAK...

DZIEŃ DOBRY, SŁOŃCE!

NA DOBRY ZEN

BARWNE WIECZORY I PORANKI

PO MĘSKU

JEJ WYSOKOŚĆ SYPIALNIA

ZAINSPIRUJ SIĘ 
W nowym katalogu poświęconym systemowi Creative znajdziesz 
dziesiątki wnętrzarskich inspiracji, które pozwolą Ci stworzyć 
wymarzone wnętrze. Poznaj możliwości Creative i zmieniaj 
pomysły w meble. Katalog jest dostępny w naszych salonach 
z ofertą mebli i na vox.pl

Zobacz katalog 
systemu Creative
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GABINETY I UDOMOWIONE BIURA W czasach, w których praca w domu coraz częściej staje się codziennością, warto zadbać o miejsce 
zapewniające pełne skupienie i spokój. Domowe biuro w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu, 
a może pracowniczy kącik w salonie lub sypialni? Możliwości jest wiele. Czasem wystarczy biurko 

i regał, aby zorganizować idealną przestrzeń do pracy. A jeśli aranżujesz profesjonalne biuro, możesz 
wprowadzić do niego pozytywną domową atmosferę, która sprawi, że z chęcią będzie się do niego 

wracać. Przekonaj się, że nawet najdrobniejsze detale Creative są w stanie przekształcić wnętrze 
w takie, w którym praca będzie czystą przyjemnością!
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Nie potrzebujesz oddzielnego pomieszczenia, by stworzyć idealne miejsce do domowej pracy przy 
biurku. Wystarczy wnęka lub kąt pokoju, by zorganizować biurową przestrzeń, odciętą od domowego 
chaosu. Potrzebne Ci będzie jedynie wygodne i cieszące oko biurko, przy którym praca 
stanie się czystą przyjemnością. 
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NCS S 0502-R50B

NCS S 2005-Y50R

NCS S 8500-N

KOLORYSTYKA ŚCIAN

PANELE LAMELOWE LINERIO
L-LINE NATURAL
96,99 zł/szt.

SKRZYDŁO DRZWIOWE 
INOVO
od 929,86 zł

LISTWA PRZYPODŁOGOWA 
ESPUMO ESP201
38,90 zł/szt.

PODŁOGA NATURALNA SKANDINAVIEN
DESKA LITA DĄB KATEGATT
279 zł/m²

Zestaw jasny odcień dębowego drewna 
z prostymi metalowymi nóżkami, 
by biurko zyskało nowoczesny charakter.

LAMPA KOMODOWA 
MUSE 
239 zł

ZEGAR KOMODOWY 
ARNI 
249 zł

BIURKO CREATIVE
1689 zł

PŁYTA: DĄB JASNY
NOGI: PŁOZA METALOWA CZARNA
UCHWYT: WALEC METALOWY CZARNY

POJEMNIK JUGO MAŁY
15 zł

PUDŁO DUŻE BOF
69 zł

Z VOX URZĄDZISZ
CAŁE WNĘTRZE

56 57
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Zobacz dodatki
Home Office

Od czasu do czasu wszyscy potrzebujemy osobistej przestrzeni. Niekiedy trzeba ją szybko zbudować, 
a potem równie sprawnie zdemontować. Szczególnie gdy domowe biuro i szkoła to ten sam stół. 
Nasze filcowe parawany to prosty sposób na wydzielenie miejsca „tylko dla siebie”. W zależności 
od potrzeb można użyć prostych parawanów z metalowymi stopkami lub parawanów składanych, 
których kształt definiujemy sami. Wszystkie występują w trzech kolorach: pomarańczowym, 
zielonym i szarym. Wystarczy wybrać swoje ulubione – kolor i parawan.
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BIURKO CREATIVE
1799 ZŁ
Blat: biały. 

Nogi: stelaż skośny drewniany miodowy.

s136,5/g67,5/w78 cm

Zobacz biurko

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

KONTENEREK BIURKA

2349 ZŁ
Blat: nude. Uchwyt: uchwyt „T” metalowy srebrny.

Nogi: noga skośna metalowa srebrna.

s136,5/g67,5/w78 cm

919 ZŁ
Korpus: nude. Front: nude. Nogi: noga 

skośna metalowa srebrna. 

Uchwyt: uchwyt „T” metalowy srebrny.

s45,5/g47,5/w65,5 cm

869 ZŁ 
Korpus: szafran. Front: szafran. 

Nogi: stelaż gięty metalowy czarny.  

Uchwyt: drucik metalowy czarny.

s45,5/g47,5/w55,5 cm

369 ZŁ
Korpus: biały. Front: biały. Nogi: ślizgacze. 

Uchwyt: skórzany. 

s45,5/g47,5/w47,5 cm

1389 ZŁ
Blat: szafran. Uchwyt: push to open. 

Nogi: stelaż gięty metalowy czarny.

s136,5/g67,5/w78 cm

MOŻESZ SKONFIGUROWAĆ INNY 
WARIANT SWOJEGO BIURKA

DO WYBORU MASZ 10 RODZAJÓW NÓG

stelaż prosty metalowy czarny noga skośna metalowa srebrna stelaż skośny drewniany miodowy noga stożek drewniany ciemny

stelaż skośny drewniany czarny stelaż gięty metalowy czarny

noga prosta drewniana brązowa płoza metalowa czarna stelaż skośny drewniany ciemny noga walec drewniany jasny

Skorzystaj z konfiguratora
systemu creative na vox.pl/creative

W jakiej przestrzeni pracuje 
Ci się najlepiej? Intensywne kolory 
pobudzają Cię do pracy czy może 

wolisz stonowane barwy, wyciszające 
umysł? Paleta kolorów Creative 

pozwoli Ci stworzyć biurko idealnie 
dopasowane do Twoich potrzeb. 

Możesz zdecydować się na wariant 
z jedną dużą szufladą, kilkoma małymi 
lub po prostu z przestronną wnęką bez 

frontu. Ostatni szlif nadadzą uchwyty 
szuflad – delikatne drewniane, smukłe 

metalowe, a może przyjemne w dotyku 
skórzane? Wybór należy do Ciebie.

DO WYBORU MASZ 11 KOLORÓW KORPUSÓW I FRONTÓW

dąb ciemny

czarny nude

dąb brązowy

szary

szafran

dąb miodowy

biały

zielony indygo dąb jasny

DO WYBORU MASZ 12 RODZAJÓW UCHWYTÓW

uchwyt
skórzany

push 
to open

uchwyt prosty
drewniany 
miodowy

uchwyt „T”
metalowy

srebrny

trapez 
drewniany 

ciemny

drucik 
metalowy

złoty

gałka
metalowa

czarna

gałka
metalowa

złota

uchwyt prosty
metalowy

czarny

walec
drewniany

jasny

drucik
metalowy

czarny

walec
metalowy

czarny
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BIURKO CREATIVE
1799 ZŁ
Blat: biały. 

Nogi: stelaż skośny drewniany miodowy.

s136,5/g67,5/w78 cm

Zobacz biurko

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

KONTENEREK BIURKA

2349 ZŁ
Blat: nude. Uchwyt: uchwyt „T” metalowy srebrny.

Nogi: noga skośna metalowa srebrna.

s136,5/g67,5/w78 cm

919 ZŁ
Korpus: nude. Front: nude. Nogi: noga 

skośna metalowa srebrna. 

Uchwyt: uchwyt „T” metalowy srebrny.

s45,5/g47,5/w65,5 cm

869 ZŁ 
Korpus: szafran. Front: szafran. 

Nogi: stelaż gięty metalowy czarny.  

Uchwyt: drucik metalowy czarny.

s45,5/g47,5/w55,5 cm

369 ZŁ
Korpus: biały. Front: biały. Nogi: ślizgacze. 

Uchwyt: skórzany. 

s45,5/g47,5/w47,5 cm

1389 ZŁ
Blat: szafran. Uchwyt: push to open. 

Nogi: stelaż gięty metalowy czarny.

s136,5/g67,5/w78 cm

MOŻESZ SKONFIGUROWAĆ INNY 
WARIANT SWOJEGO BIURKA

DO WYBORU MASZ 10 RODZAJÓW NÓG

stelaż prosty metalowy czarny noga skośna metalowa srebrna stelaż skośny drewniany miodowy noga stożek drewniany ciemny

stelaż skośny drewniany czarny stelaż gięty metalowy czarny

noga prosta drewniana brązowa płoza metalowa czarna stelaż skośny drewniany ciemny noga walec drewniany jasny

Skorzystaj z konfiguratora
systemu creative na vox.pl/creative

W jakiej przestrzeni pracuje 
Ci się najlepiej? Intensywne kolory 
pobudzają Cię do pracy czy może 

wolisz stonowane barwy, wyciszające 
umysł? Paleta kolorów Creative 

pozwoli Ci stworzyć biurko idealnie 
dopasowane do Twoich potrzeb. 

Możesz zdecydować się na wariant 
z jedną dużą szufladą, kilkoma małymi 
lub po prostu z przestronną wnęką bez 

frontu. Ostatni szlif nadadzą uchwyty 
szuflad – delikatne drewniane, smukłe 

metalowe, a może przyjemne w dotyku 
skórzane? Wybór należy do Ciebie.

DO WYBORU MASZ 11 KOLORÓW KORPUSÓW I FRONTÓW

dąb ciemny

czarny nude

dąb brązowy

szary

szafran

dąb miodowy

biały

zielony indygo dąb jasny

DO WYBORU MASZ 12 RODZAJÓW UCHWYTÓW

uchwyt
skórzany

push 
to open

uchwyt prosty
drewniany 
miodowy

uchwyt „T”
metalowy

srebrny

trapez 
drewniany 

ciemny

drucik 
metalowy

złoty

gałka
metalowa

czarna

gałka
metalowa

złota

uchwyt prosty
metalowy

czarny

walec
drewniany

jasny

drucik
metalowy

czarny

walec
metalowy

czarny

60 61



GABINETY I UDOMOWIONE BIURA

BIURO DO ZADAŃ SPECJALNYCH

W GABINECIE – W SWOIM ŚWIECIE

DWA ŚWIATY, JEDNA PRZESTRZEŃ

CO DWA BIURKA, TO NIE JEDNO

PRACA ZDALNA IDEALNA

DO ZACZYTANIA JEDEN KROK

I WSZYSTKO PRACUJE

DOMOWA BIURO-KREACJA

Zobacz ściany 
dekoracyjne Kerradeco

62 63
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I WSZYSTKO PRACUJE

DOMOWA BIURO-KREACJA

Zobacz ściany 
dekoracyjne Kerradeco

62 63



PRZEDPOKOJE I KORYTARZE Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, dlatego warto zadbać o to, aby wizytówka naszego 
mieszkania, jaką jest korytarz, była nie tylko funkcjonalna i wygodna w użytkowaniu, 

ale i atrakcyjna wizualnie. Nie musisz się obawiać, że nie znajdziesz mebli dopasowanych 
do wyjątkowo wąskiego lub małego przedpokoju. Creative sprosta Twoim wymaganiom.
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SYSTEM CREATIVE

2699 ZŁ
s182/g57,5/w192 cm

649 ZŁ
s45,5/g57,5/w184 cm

3729 ZŁ
s182/g57,5/w197 cm

3159 ZŁ
s182/g57,5/w197 cm

1319 ZŁ
s45,5/g57,5/w192 cm

1569 ZŁ
s91/g57,5/w192 cm

2929 ZŁ
s136,5/g57,5/w192 cm

2339 ZŁ
s91/g57,5/w197 cm

2709 ZŁ
s136,5/g57,5/w197 cm

1329 ZŁ
s45,5/g57,5/w197 cm

2329 ZŁ
s91/g57,5/w192 cm

2229 ZŁ
s136,5/g57,5/w202 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

SZAFA 4-DRZWIOWA

SZAFA 1-DRZWIOWA

SZAFA 2-DRZWIOWA

SZAFA 3-DRZWIOWA

889 ZŁ
s182/g57,5/w45,5 cm

299 ZŁ
s45,5/g57,5/w45,5 cm

729 ZŁ
s91/g57,5/w45,5 cm

779 ZŁ
s136,5/g57,5/w45,5 cm

939 ZŁ
s182/g57,5/w45,5 cm

379 ZŁ
s45,5/g57,5/w45,5 cm

509 ZŁ
s91/g57,5/w45,5 cm

779 ZŁ
s136,5/g57,5/w45,5 cm

939 ZŁ
s182/g57,5/w45,5 cm

369 ZŁ
s45,5/g57,5/w45,5 cm

496 ZŁ
s91/g57,5/w45,5 cm

689 ZŁ
s136,5/g57,5/w45,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

NADSTAWKA SZAFY 1-DRZWIOWEJ

NADSTAWKA SZAFY 2-DRZWIOWEJ

NADSTAWKA SZAFY 3-DRZWIOWEJ

NADSTAWKA SZAFY 4-DRZWIOWEJ

Skorzystaj z konfiguratora
systemu creative na vox.pl/creative
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SYSTEM CREATIVE

2699 ZŁ
s182/g57,5/w192 cm

649 ZŁ
s45,5/g57,5/w184 cm

3729 ZŁ
s182/g57,5/w197 cm

3159 ZŁ
s182/g57,5/w197 cm

1319 ZŁ
s45,5/g57,5/w192 cm

1569 ZŁ
s91/g57,5/w192 cm

2929 ZŁ
s136,5/g57,5/w192 cm

2339 ZŁ
s91/g57,5/w197 cm

2709 ZŁ
s136,5/g57,5/w197 cm

1329 ZŁ
s45,5/g57,5/w197 cm

2329 ZŁ
s91/g57,5/w192 cm

2229 ZŁ
s136,5/g57,5/w202 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

SZAFA 4-DRZWIOWA

SZAFA 1-DRZWIOWA

SZAFA 2-DRZWIOWA

SZAFA 3-DRZWIOWA

889 ZŁ
s182/g57,5/w45,5 cm

299 ZŁ
s45,5/g57,5/w45,5 cm

729 ZŁ
s91/g57,5/w45,5 cm

779 ZŁ
s136,5/g57,5/w45,5 cm

939 ZŁ
s182/g57,5/w45,5 cm

379 ZŁ
s45,5/g57,5/w45,5 cm

509 ZŁ
s91/g57,5/w45,5 cm

779 ZŁ
s136,5/g57,5/w45,5 cm

939 ZŁ
s182/g57,5/w45,5 cm

369 ZŁ
s45,5/g57,5/w45,5 cm

496 ZŁ
s91/g57,5/w45,5 cm

689 ZŁ
s136,5/g57,5/w45,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

NADSTAWKA SZAFY 1-DRZWIOWEJ

NADSTAWKA SZAFY 2-DRZWIOWEJ

NADSTAWKA SZAFY 3-DRZWIOWEJ

NADSTAWKA SZAFY 4-DRZWIOWEJ

Skorzystaj z konfiguratora
systemu creative na vox.pl/creative

66 67



3608 ZŁ
s182/g37,5/w197 cm

979 ZŁ
s45,5/g37,5/w192 cm

1339 ZŁ
s91/g37,5/w202 cm

1929 ZŁ 
s136,5/g35,5/w197 cm

3119 ZŁ
s182/g37,5/w192 cm

959 ZŁ
s45,5/g37,5/w197 cm

1699 ZŁ
s91/g37,5/w197 cm

2469 ZŁ
s136,5/g37,5/w202 cm

2949 ZŁ
s182/g37,5/w197 cm

659 ZŁ
s45,5/g35,5/w192 cm

1759 ZŁ
s91/g37,5/w197 cm

2139 ZŁ
s136,5/g37,5/w197 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

REGAŁ WYSOKI POCZWÓRNY

REGAŁ WYSOKI POJEDYNCZY

REGAŁ WYSOKI PODWÓJNY

REGAŁ WYSOKI POTRÓJNY

1689 ZŁ
s136,5/g37,5/w156,5 cm

389 ZŁ
s45,5/g37,5/w91 cm

849 ZŁ
s45,5/g35,5/w151,5 cm

1069 ZŁ
s91/g37,5/w146,5 cm

2289 ZŁ
s136,5/g37,5/w151,5 cm

449 ZŁ
s45,5/g35,5/w91 cm

849 ZŁ
s45,5/g37,5/w151,5 cm

1429 ZŁ
s91/g37,5cm/w151,5 cm

2719 ZŁ
s136,5/g37,5/w151,5 cm

589 ZŁ
s45,5/g37,5/w91 cm

1129 ZŁ
s45,5/g37,5/w156,5 cm

939 ZŁ
s91/g35,5/w156,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

REGAŁ NISKI POTRÓJNY

PÓŁKA REGAŁOWA PIONOWA

REGAŁ NISKI POJEDYNCZY

REGAŁ NISKI PODWÓJNY
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3608 ZŁ
s182/g37,5/w197 cm

979 ZŁ
s45,5/g37,5/w192 cm

1339 ZŁ
s91/g37,5/w202 cm

1929 ZŁ 
s136,5/g35,5/w197 cm

3119 ZŁ
s182/g37,5/w192 cm

959 ZŁ
s45,5/g37,5/w197 cm

1699 ZŁ
s91/g37,5/w197 cm

2469 ZŁ
s136,5/g37,5/w202 cm

2949 ZŁ
s182/g37,5/w197 cm

659 ZŁ
s45,5/g35,5/w192 cm

1759 ZŁ
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2139 ZŁ
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STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY
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STWÓRZ WŁASNY

REGAŁ WYSOKI POCZWÓRNY

REGAŁ WYSOKI POJEDYNCZY

REGAŁ WYSOKI PODWÓJNY

REGAŁ WYSOKI POTRÓJNY

1689 ZŁ
s136,5/g37,5/w156,5 cm

389 ZŁ
s45,5/g37,5/w91 cm

849 ZŁ
s45,5/g35,5/w151,5 cm

1069 ZŁ
s91/g37,5/w146,5 cm

2289 ZŁ
s136,5/g37,5/w151,5 cm

449 ZŁ
s45,5/g35,5/w91 cm

849 ZŁ
s45,5/g37,5/w151,5 cm

1429 ZŁ
s91/g37,5cm/w151,5 cm

2719 ZŁ
s136,5/g37,5/w151,5 cm

589 ZŁ
s45,5/g37,5/w91 cm

1129 ZŁ
s45,5/g37,5/w156,5 cm

939 ZŁ
s91/g35,5/w156,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

REGAŁ NISKI POTRÓJNY

PÓŁKA REGAŁOWA PIONOWA

REGAŁ NISKI POJEDYNCZY

REGAŁ NISKI PODWÓJNY

68 69



809 ZŁ
s45,5/g37,5/w101 cm

2199 ZŁ
s182/g47,5/w101 cm

749 ZŁ
s45,5/g37,5/w60,5 cm

299 ZŁ
s45,5/g37,5/w45,5 cm

859 ZŁ
s45,5/g37,5/w106 cm

2879 ZŁ
s182/g47,5/w106 cm

609 ZŁ
s45,5/g35,5/w60,5 cm

239 ZŁ
s45,5/g35,5/w45,5 cm

1039 ZŁ
s45,5/g37,5/w106 cm

2549 ZŁ
s182/g47,5/w106 cm

729 ZŁ
s45,5/g37,5/w65,5 cm

199 ZŁ
s45,5/g35,5/w45,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

SZAFKA

BUFET

SZAFKA KOSTKA

PÓŁKA REGAŁOWA KOSTKA

2149 ZŁ
s91/g47,5/w151,5 cm

2439 ZŁ
s136,5/g47,5/w106 cm

3259 ZŁ
s160-256/g90/w78 cm

2199 ZŁ
s136,5/g47,5/w151,5 cm

1669 ZŁ
s91/g47,5/w146,5 cm

1879 ZŁ
s136,5/g47,5/w111 cm

2969 ZŁ
s160-256/g90/w78 cm

2179 ZŁ
s136,5/g47,5/w151,5 cm

1829 ZŁ
s91/g47,5/w151,5 cm

1869 ZŁ
s136,5/g47,5/w111 cm

2809 ZŁ
s160-256/g90/w78 cm

2449 ZŁ
s136,5/g47,5/w151,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

KREDENS

KOMODA SZEROKA

STÓŁ ROZKŁADANY

KREDENS SZEROKI

70 71



809 ZŁ
s45,5/g37,5/w101 cm

2199 ZŁ
s182/g47,5/w101 cm

749 ZŁ
s45,5/g37,5/w60,5 cm

299 ZŁ
s45,5/g37,5/w45,5 cm

859 ZŁ
s45,5/g37,5/w106 cm

2879 ZŁ
s182/g47,5/w106 cm

609 ZŁ
s45,5/g35,5/w60,5 cm

239 ZŁ
s45,5/g35,5/w45,5 cm

1039 ZŁ
s45,5/g37,5/w106 cm
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199 ZŁ
s45,5/g35,5/w45,5 cm

STWÓRZ WŁASNY
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BUFET
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2149 ZŁ
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s160-256/g90/w78 cm

2199 ZŁ
s136,5/g47,5/w151,5 cm

1669 ZŁ
s91/g47,5/w146,5 cm

1879 ZŁ
s136,5/g47,5/w111 cm

2969 ZŁ
s160-256/g90/w78 cm

2179 ZŁ
s136,5/g47,5/w151,5 cm

1829 ZŁ
s91/g47,5/w151,5 cm

1869 ZŁ
s136,5/g47,5/w111 cm

2809 ZŁ
s160-256/g90/w78 cm

2449 ZŁ
s136,5/g47,5/w151,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

KREDENS

KOMODA SZEROKA

STÓŁ ROZKŁADANY

KREDENS SZEROKI

70 71



1629 ZŁ
s91/g47,5/w101 cm

1749 ZŁ
s136,5/g47,5/w60,5 cm

1439 ZŁ
s182/g47,5/w55,5 cm

819 ZŁ
s45,5/g47,5/w101 cm

1509 ZŁ
s91/g47,5/w106 cm

1269 ZŁ
s136,5/g47,5/w60,5 cm

1849 ZŁ
s182/g47,5/w55,5 cm

979 ZŁ
s45,5/g47,5/w106 cm

1369 ZŁ
s91/g47,5/w101 cm

1289 ZŁ
s136,5/g47,5/w55,5 cm

1879 ZŁ
s182/g47,5/w65,5 cm

1289 ZŁ
s45,5/g47,5/w106 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

KOMODA

SZAFKA RTV WĄSKA

SZAFKA RTV SZEROKA

KOMODA WĄSKA

539 ZŁ
s80/g80/w45 cm

419 ZŁ
s55/g55/w40 cm

769 ZŁ
s80/g80/w45 cm

479 ZŁ
s55/g55/w40 cm

579 ZŁ
s80/g80/w45 cm

509 ZŁ
s55/g55/w40 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STOLIK KAWOWY WYSOKI 

STOLIK KAWOWY NISKI

629 ZŁ 
s91/g45,5/w45,5 cm

729 ZŁ
s91/g45,5/w45,5 cm

649 ZŁ
s91/g45,5/w45,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

STOLIK KAWOWY PROSTOKĄTNY

1099 ZŁ 
s91/g47,5/w78 cm

1229 ZŁ 
s91/g47,5/w78 cm

1379 ZŁ
s91/g47,5/w78 cm

STWÓRZ WŁASNY

TOALETKA

72 73



1629 ZŁ
s91/g47,5/w101 cm

1749 ZŁ
s136,5/g47,5/w60,5 cm

1439 ZŁ
s182/g47,5/w55,5 cm

819 ZŁ
s45,5/g47,5/w101 cm

1509 ZŁ
s91/g47,5/w106 cm

1269 ZŁ
s136,5/g47,5/w60,5 cm

1849 ZŁ
s182/g47,5/w55,5 cm

979 ZŁ
s45,5/g47,5/w106 cm

1369 ZŁ
s91/g47,5/w101 cm

1289 ZŁ
s136,5/g47,5/w55,5 cm

1879 ZŁ
s182/g47,5/w65,5 cm

1289 ZŁ
s45,5/g47,5/w106 cm

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

STWÓRZ WŁASNY

KOMODA

SZAFKA RTV WĄSKA
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KOMODA WĄSKA

539 ZŁ
s80/g80/w45 cm

419 ZŁ
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579 ZŁ
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s91/g45,5/w45,5 cm
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s91/g45,5/w45,5 cm
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s91/g45,5/w45,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

STOLIK KAWOWY PROSTOKĄTNY

1099 ZŁ 
s91/g47,5/w78 cm

1229 ZŁ 
s91/g47,5/w78 cm

1379 ZŁ
s91/g47,5/w78 cm

STWÓRZ WŁASNY

TOALETKA

72 73



609 ZŁ
s91/g27,5/w45,5 cm

439 ZŁ
s91/g27,5/w45,5 cm

249 ZŁ
s91/g25,5/w45,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

PÓŁKA POZIOMA

1029 ZŁ
s91/g47,5/w55,5 cm 

1419 ZŁ
s91/g47,5/w60,5 cm

969 ZŁ
s91/g47,5/w60,5 cm

STWÓRZ WŁASNY

SZAFKA KORYTARZOWA
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KOLEKCJA RIBBON Dla tych, którzy cenią piękno i chcą się nim otaczać oraz dla tych, których cieszy nie tylko funkcjonalność, 
lecz również uroda przedmiotów, przygotowaliśmy coś specjalnego. Geometryczne kształty mebli 

z kolekcji Ribbon nadadzą Twojemu wnętrzu nowy, lżejszy wymiar. Jeśli wierzysz, że piękno i elegancja 
tkwią w prostocie i chcesz odświeżyć wygląd wnętrza, nie mogłeś lepiej trafić.
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Czujesz się przygnieciony ciężarem tradycyjnych regałów i półek? 
Ribbon, dzięki licznym prześwitom, da Ci poczucie przestrzeni. 
Regały wyeksponują Twoje ulubione przedmioty: książki, kwiaty, 
pamiątki z podróży. Moduły stolika kawowego można 
dowolnie układać i z łatwością przenosić. 

Innowacyjne podejście do projektowania mebli zyskało uznanie jury. 
W 2019 r. kolekcja Ribbon otrzymała nagrodę w konkursie Dobry Wzór 

organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. W plebiscycie 
wyróżniono produkty i usługi charakteryzujące się wysoką jakością 

wzornictwa oraz wspieranie ich producentów i dystrybutorów.

2019
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Ribbon urozmaici dobrze znany salon czy pracownię, nadając im wyrafinowany 
charakter. Niczym dzieło sztuki użytkowej zgromadzi na sobie spojrzenia gości. 
Uwaga, może stać się Twoim ukochanym meblem. Kolekcja Ribbon została 
doceniona przez jury konkursu Must have podczas 13. edycji Łódź Design Festival. 
W 2019 r. otrzymała nagrodę dla najlepszych wdrożeń pochodzących 
od polskich projektantów i producentów.

Nie musisz od razu decydować się na 
wszystko. Meble kolekcji Ribbon świetnie 
wyglądają również solo. Finezyjny regał 
pięknie zgra się z urządzonym już wnętrzem. 

80 81
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Gotowe elementy kolekcji Ribbon, wykonane 
w unikalnej technologii, mają formę wstęgi 
z łagodnymi i subtelnymi krawędziami. 
Ażurowe bryły sprawią, że w Twoim wnętrzu 
zagości ład, przejrzystość i równowaga.
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Rozpakuj zestaw gotowych elementów 
i przekonaj się, że samodzielne składanie 
mebli może być proste i przyjemne.

KROK 1:

KROK 2:
Połącz je, wsuwając jeden element w drugi. 

Dokręć nóżki, a regały przymocuj do ściany. 

KROK 3:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.

Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/ribbon

STOLIK KAWOWY KOSTKA 
PODWÓJNA
s45,5/g45/w38 cm
849 zł

STOLIK KAWOWY KOSTKA DUŻA
s45/g45/w45 cm
499 zł

REGAŁ NISKI
s116,5/g34/w117,5 cm
1790 zł

REGAŁ WYSOKI
s77/g34/w163,5 cm
2390 zł

SZAFKA RTV 160
s160/g40,5/w46,5 cm
2190 zł

PÓŁKA WISZĄCA
s109/g21,5/w37 cm
740 zł

KOLEKCJA RIBBON

dąb  / szary /grafit 

KORPUS/FRONT

Dostępne wybarwienia:

84 85
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KOLEKCJA SIMPLE

Zobacz film

Meble z kolekcji Simple możesz komponować na wiele sposobów, łącząc 
kolory i wybierając nóżki. Tu wszystko do siebie pasuje. Sprawdziliśmy to 

i wiemy, że każda konfiguracja wygląda świetnie. Dzięki Simple stworzysz 
różne wnętrza, ale wszystkie według swoich potrzeb i upodobań.
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STÓŁ , KTÓRY ZMIERZY SIĘ Z KAŻDYM PRZYJĘCIEM

Zgrabny, okrągły stół dla 4 osób z łatwością rozłoży się (od 1,1 m 
do prawie 2,1 m) do mieszczącego 8 gości. Okrągły kształt przełamuje 
geometrię kolekcji i nadaje wnętrzu ciepły, rodzinny klimat.
Dla lubiących huczne przyjęcia mamy też rozkładane stoły  
prostokątne oraz kwadratowe.

OD 2890 ZŁ

STÓŁ OKRĄGŁY 
ROZKŁADANY

OD 3290 ZŁ

STÓŁ PROSTOKĄTNY 
ROZKŁADANY

88 89
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W SYPIALNI WSZYSTKO LEŻY JAK NALEŻY

Łóżko z kolekcji Simple dopasuje się do Twojego wnętrza. Możesz wybrać odpowiednią 
dla siebie szerokość z pięciu dostępnych wymiarów: od 90 cm do 180 cm. 
Pod uchylnym stelażem przechowasz dodatkową pościel. Tapicerowana poducha 
zawieszona na zagłówku pozwoli wyciszyć się przed snem przy ulubionej książce. 
Nie zapomnij też o wyborze najlepszego dla siebie materaca. 

STOLICZKU, ZAŚWIEĆ SIĘ!

Dobry stolik nocny porządkuje podręczne przedmioty. Dlatego w stoliku Simple 
znajdziesz wnękę i pasującą do niej listwę funkcyjną z miejscem na telefon, 

ramkę ze zdjęciem czy notatki. We wnęce możesz umieścić także listwę 
zasilającą z kablami, którą zgrabnie zasłoni dębowa zaślepka. Dyskretne i ciepłe 

oświetlenie w górnej szufladzie ułatwi odnajdowanie przedmiotów. 
Wystarczy, że dotkniesz blatu stolika, a zaświeci się lampka.

92 93
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OD 1199 ZŁ

SZAFKA RTV 180 CM  
Z LISTWĄ FUNKCYJNĄ

Tworząc w szafce RTV przemyślany organizer, raz na zawsze rozwiązaliśmy problem splątanych kabli. 
W specjalnej wnęce schowasz listwę zasilającą i podłączysz do niej elektroniczne sprzęty. 

Nic nie widać, a wszystko pięknie słychać. W salonie przyda się również doskonale 
zorganizowany barek. Gdy rozsuniesz harmonijkowe drzwi, światło samo się włączy. 

Specjalne uchwyty zabezpieczą kieliszki, a na wysuwany blat wygodnie odłożysz szklanki. 

WSZYSTKO GRA, GDY JEST HARMONIA WNĘTRZA

94 95
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Z taką szafą wszystko dobrze się ułoży, a potem, dzięki podświetleniu jej wnętrza, łatwo i szybko 
odnajdzie. Wygodne, harmonijkowe drzwi nie zabierają przestrzeni i umożliwiają dostęp do całej 
zawartości szafy. Wnętrze zaplanowano tak, aby ułatwić przechowywanie wszystkich rodzajów ubrań 
i obuwia. Jeśli zechcesz zmienić pierwotny układ półek i wieszaków – nic prostszego. W kilka chwil 
umieścisz je na wybranych przez siebie wysokościach. W kolekcji Simple znajdziesz cztery rodzaje 
szaf, od jednodrzwiowej, przez narożną, aż po czterodrzwiową garderobę. 

SZAFA BARDZO DO RZECZY

SZAFA 4-DRZWIOWA
OD 3279 ZŁ

96 97
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MEBLE, NA KTÓRE MOŻESZ LICZYĆ

Projektantka policzyła, zmierzyła i wszystko sprawdziła, a my dzięki temu wiemy, co i gdzie 
jest najczęściej używane w domu. W ten sposób stworzyliśmy jedne z najbardziej poręcznych, 
przemyślanych i pomocnych mebli. Harmonijkowe drzwi bufetu pozwalają zaoszczędzić przestrzeń 
i dają dostęp do całej zawartości mebla. Bufet może też pełnić rolę wysokiej szafki RTV. 
Stoliki z dyskretnymi szufladami pomieszczą piloty, ładowarki i inne drobiazgi, na które zazwyczaj 
nie mamy miejsca.

OD 1090 ZŁ
STOLIK KAWOWY NISKI

98
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ZMIERZYLIŚMY SIĘ Z BIURKIEM

Przy tym biurku projektantka zmierzyła najczęściej używane przedmioty 
biurowe i dostosowała do nich wymiary: pojemność szuflad, wysokość półek, 
głębokość szafki i wielkość blatu. Sprawdziła też, co zazwyczaj trzymasz 
na biurku i stworzyła idealny system do przechowywania – listwę funkcyjną.
Wybierz najlepszy zestaw dla siebie na vox.pl 

PRACA DOMOWA

W dobrze zorganizowanej przestrzeni każdą pracę wykona się 
łatwiej i przyjemniej. Możesz dowolnie regulować wysokość 

wszystkich półek w regale, dopasowując je do rozmiarów 
przedmiotów, które mają być na nich przechowywane.

100 101
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PONADCZASOWA KOLEKCJA DLA MAŁYCH I DUŻYCH

Simple to jedna z naszych wyjątkowych kolekcji łączących wszystkie 
pokolenia. Dzięki niej stworzysz spójne wnętrze, dopasowane 
do potrzeb wszystkich domowników – od pokoju maluszka, 
przez królestwo nastolatka, aż po sypialnię rodziców i jadalnię.

SKRZYNIA NA ZABAWKI
OD 529 ZŁ

102 103
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Meble z kolekcji Simple możesz komponować na wiele sposobów, łącząc kolory oraz wybierając 
nóżki i uchwyty. Tu wszystko do siebie pasuje, a każda konfiguracja wygląda świetnie. Dzięki Simple 
stworzysz różne wnętrza, ale wszystkie spełnią Twoje potrzeby i upodobania. Jak to możliwe? 
Kolekcja Simple powstała według kultowych dziesięciu zasad projektowania Dietera Ramsa, 
zgodnie z którymi produkt daje użytkownikowi przestrzeń do realizowania własnych pomysłów.

KAŻDY TWÓJ RUCH WYGRYWA
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biały dębowy szary czarny

WYBIERZ FRONTY

KROK 2:

Do wyboru jeden z czterech 
wariantów kolorystycznych frontów: 
biały, dębowy, szary, czarny.

WYBIERZ KORPUS

KROK 1:

Do wyboru jeden z czterech 
wariantów korpusu: biały, dębowy, 
szary, czarny.

biały dębowy szary czarny

SKONFIGURUJ SWOJE MEBLE  
W 4 KROKACH NA VOX.PL/SIMPLE Zobacz film

Projektowanie wnętrza z meblami Simple jest proste. Tu wszystko do siebie pasuje.  
Sprawdziliśmy to i wiemy, że każdy wariant wygląda świetnie.  

Skonfiguruj swoje meble w czterech krokach i ciesz się efektem.

biały szary czarny

WYBIERZ UCHWYTY

KROK 4:

Do wyboru uchwyt: 
biały, szary lub czarny.

KROK 3:

POSTAW NA NOGI

Do wyboru 7 rodzajów nóżek. 6 rodzajów drewnianych, 
metalowa płoza lub stopka ochronna. Do biurka 140 możesz 
dodatkowo wybrać ozdobne i funkcjonalne kółka.

dębowa
owalna

dębowa
prosta

drewniana 
prosta 
czarna

drewniana 
prosta 
szara

drewniana 
prosta 
biała

drewniana 
skośna
czarna

płoza 
czarna 

stopka 
ochronna

kółka do 
biurka  

140
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…I WYBIERZ LISTWĘ
Wybrane meble z kolekcji Simple projektantka wyposażyła w listwę funkcyjną, w której poukładasz 
ulubione drobiazgi. Możesz wybrać gotowy zestaw, stworzyć własny lub zastosować dębową 
zaślepkę wnęki.

Zestaw akcesoriów do biurka 140:
1 listwa na telefon, 1 listwa na ramkę do zdjęć,  
1 listwa memo, 1 duża listwa na przybory, 1 listwa 
na tablicę magnetyczną, 1 listwa zaślepiająca 25.

W skład zestawu wchodzą: 
1 listwa na telefon, 1 listwa na ramkę do 
zdjęć, 1 listwa memo, 1 listwa na przybory 
mała, 2 wazoniki, 1 listwa zaślepiająca 25.

Zestaw zaślepek do szafki RTV 180:
4 listwy zaślepiające 40. Pełne zaślepienie wnęki RTV 
zapewni dodatkowa listwa zaślepiająca 15.

Zestaw akcesoriów do stolika nocnego:
1 listwa na telefon, 1 listwa na ramkę 
do zdjęć, 1 mała listwa na przybory.  
Pełne zaślepienie stolika nocnego zapewni 
dodatkowa listwa zaślepiająca 40.
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Zobacz film

PÓŁKA REGAŁOWA SIMPLE 
Z HACZYKAMI
od 289 zł

PANELE PODŁOGOWE WODOSZCZELNE 
VOX QUERRA BALANCE WR DĄB HADAR
84,90 zł/m2

LUSTRO WISZĄCE HANG
139 zł

SKRZYDŁO DRZWIOWE INOVO 5
od 929,86 zł/szt.

LISTWA PRZYPODŁOGOWA ESPUMO 
ESP301
43,90  zł/szt.

FOTEL GABBA 
od 1650 zł

ŁAWKA Z SZUFLADĄ NATURE
cena bez poduchy 
829 zł

LAMPA KOMODOWA ESTE 
199 zł

LAMPA PODŁOGOWA ESTE 
329 zł

LUSTRO OKRĄGŁE  
TEATRALNE SIMPLE  
429 zł

Z VOX URZĄDZISZ 
CAŁE WNĘTRZE

TOALETKA SIMPLE
od 999 zł
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KOLEKCJA SIMPLE

SZAFA 4-DRZWIOWA
s185/g57/w230 cm*
od 3279 zł

SZAFA NAROŻNA
s101,5/g103,5/w185,5 cm*
od 1678 zł

NADSTAWKA  szafy narożnej
s101,5/g103,5/w45 cm, od 529 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA
s92,5/g57/w185,5 cm*
od 1298 zł
NADSTAWKA  szafy 2-drzwiowej
s92,5/g57/w45 cm, od 369 zł

PRZEWIJAK
s90/g77,5/w30 cm 
249 zł

ŁÓŻECZKO
s74,5/d140/w80,5 cm
od 1629 zł

TAPCZANIK

SZAFA 1-DRZWIOWA
s46,5/g57/w185,5 cm*
od 848 zł

NADSTAWKA  szafy 1-drzwiowej
s46,5/g57/w45 cm, od 298 zł

WITRYNA WĄSKA
s39/g40/w185,5 cm*
od 1148 zł

REGAŁ WĄSKI POJEDYNCZY 
ZAMKNIĘTY
s39/g40/w185,5 cm*
od 698 zł

WITRYNA SZEROKA
s75/g40/w185 cm*
od 1698 zł 

REGAŁ WĄSKI POJEDYNCZY
s39/g38/w185,5 cm*
od 479 zł

REGAŁ SZEROKI
s148,5/g38/w185,5 cm*
od 1179 zł

REGAŁ NISKI
s112/g38/w149 cm*
od 799 zł

REGAŁ WĄSKI PODWÓJNY
s75,5/g38/w185,5 cm*
od 749 zł

dębowy / biały / szary / czarny

KORPUS/FRONT
Dostępne wybarwienia:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz. 
Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/simple

KOMODA Z SZUFLADAMI
s90/g47/w90,5 cm*
od 1179 zł

PÓŁKI 
do szafy 1-drzwiowej od 65 zł/2 szt.
do szafy 4-drzwiowej od 85 zł/2 szt.

Zobacz film

KOMODA WĄSKA Z SZUFLADAMI
s62,5/g47/w112,5 cm*
od 1019 zł

BAREK
s112/g47/w112,5 cm*
od 2469 zł

BUFET
s160/g47/w68,5 cm*
od 1639 zł

KOMODA Z DRZWIAMI
s90/g45/w90,5cm*
od 739 zł

KOMODA 
z szufladami i listwą funkcyjną
s90/g47/w90,5 cm*
od 1189 zł

KRZESŁO 
s43/g50/w86 cm
od 439 zł

KRZESŁO
TAPICEROWANE
s43/g50/w86 cm
od 479 zł

SZAFKA RTV 180 
z listwą funkcyjną
s180/g47/w47 cm*
od 1199 zł

SZAFKA RTV 120
s120/g47/w47 cm*
od 869 zł

STOLIK KAWOWY NISKI
s80/g80/w35,5 cm
od  1090 zł

STOLIK KAWOWY WYSOKI
s54/g54/w45 cm
od 899 zł

STOLIK KAWOWY 80 WYSOKI
s80/g80/w55 cm 
od 1270 zł

SZAFKA KORYTARZOWA
s90/g40/w46,5 cm*
od 539 zł

SZAFKA NA BUTY
s65/g32/w90 cm*
od 659 zł

SKRZYNIA NA ZABAWKI
s90/g47/w46,5 cm*
od 529 zł

* Wysokość mebla podana bez nóżek. Dodanie nóżek spowoduje zwiększenie wysokości o 9 cm. 
Dodanie ochronnych stopek spowoduje zwiększenie wysokości o 1 cm.
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TOALETKA
s80/g43/w78 cm
od 999 zł

TABORET
s37/g37/w45 cm
od 219 zł

STOLIK NOCNY  
z szufladami i listwą funkcyjną
s45/g38/w30 cm*
od 719 zł
Zestaw akcesoriów do stolika 
nocnego
99 zł

KANAPA 90X200
s95,5/d206/w68,5 cm
od 1340 zł**
**cena bez materaca

SZUFLADA KANAPY
s85,5/g197/w20,5 cm, od 249 zł

ŁÓŻKO 180X200
s185/d206,5/w80,5 cm*
od 2489 zł**
**cena bez materaca

ŁÓŻKO 160X200
s165/d206,5/w80,5 cm*
od 2399 zł**
**cena bez materaca

ZAGŁÓWEK WISZĄCY
do łóżek: 120x200, 140x200, 
160x200, 180x200 oraz 90x200
od 169 zł

ŁÓŻKO 140X200
s145/d206,5/w80,5 cm*
od 2289 zł**
**cena bez materaca

ŁÓŻKO 120X200
s125/d206,5/w80,5 cm*
od 2119 zł**
**cena bez materaca

ŁÓŻKO 90X200
s95,5/d206/w90  cm
od 749 zł**
**cena bez podłogi i materaca

SZUFLADA ŁÓŻKA 90X200
s85,5/g197/w20,5 cm, od 249 zł

BIURKO 110
s110/g55/w78 cm*
od 819 zł

BIURKO 140
s140/g65/w68,5 cm*
od 1499 zł

KOLEKCJA SIMPLE

dębowy / biały / szary / czarny

KORPUS/FRONT
Dostępne wybarwienia:

LUSTRO WISZĄCE Z OŚWIETLENIEM
s80/g2,5/w80 cm
549 zł

LUSTRO TEATRALNE
s80/g2/w80 cm
429 zł

LUSTRO WISZĄCE PROSTOKĄTNE  
Z OŚWIETLENIEM
s45/g2,5/w138,5 cm
549 zł

PÓŁKA WISZĄCA KOSTKA
s31,5/g30/w31,5 cm
od 129 zł

STOLIK NOCNY Z DRZWIAMI 
s45/g38/w30 cm*
od 329 zł

PÓŁKA REGAŁOWA 
z haczykami
s90/g30/w35 cm
od 289 zł

PÓŁKA REGAŁOWA
s90/g30/w35 cm
od 239 zł

* Wysokość mebla podana bez nóżek. Dodanie nóżek spowoduje zwiększenie wysokości o 9cm. 
Dodanie ochronnych stopek spowoduje zwiększenie wysokości o 1 cm.

WAZONIK
19 zł

ZESTAW  
AKCESORIÓW 
do biurka 140
249 zł

RAMKA DO ZDJĘĆ
49 zł

UCHWYT  
DO TABLETU
49 zł

UCHWYT 
DO TELEFONU
29 zł

ZESTAW 
AKCESORIÓW
do komody
189 zł

STÓŁ PROSTOKĄTNY
ROZKŁADANY
s140-190-240-290-340/g90/w78 cm
od 3390 zł

STÓŁ ROZKŁADANY 90X90
s90-140-190/g90/w78 cm    
od 2390 zł

STÓŁ ROZKŁADANY 166X76
166,5/g76-121-166/w78,5 cm 
od 3290 zł

STÓŁ OKRĄGŁY ROZKŁADANY
s110-160-210/g110/w78 cm
od 2890 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz. 
Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/simple

Zobacz film
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s110-160-210/g110/w78 cm
od 2890 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz. 
Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/simple

Zobacz film
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KOLEKCJA NATURE

Zobacz film

Kolekcja Nature powstała z miłości do naturalnych materiałów i z przekonania, że każda 
przestrzeń może być mądrze i pięknie wykorzystana. Nature z łatwością dopasuje się 

do różnych pomieszczeń: dużych, otwartych, tych tradycyjnie podzielonych 
na mniejsze pokoje, a także tych najmniejszych, wymagających szczególnej uwagi przy 

urządzaniu. Solidne bryły mebli pomieszczą wiele, a skośne drewniane nóżki, 
na których się unoszą, nadadzą lekkości całemu wnętrzu.
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Naturalne materiały zmieniają się razem z nami.  Dębowy blat stołu będzie Ci 
towarzyszył w codziennym życiu, zachęci bliskich do wspólnego spędzania czasu 
i da impuls do wspomnień. W metalowej wnęce umieścisz zioła, świece, przyprawy, 
a po zakryciu metalową nakładką odstawisz na nią gorące naczynia. 

NATURALNIE , ŻE Z DREWNA Must have to prestiżowy plebiscyt, który wyróżnia najlepszych polskich 
projektów. To znak jakości przyznawany przez Radę Ekspertów, 

do której należą najwybitniejsi znawcy designu. Jest swego rodzaju 
rekomendacją konsumencką – wyróżniony przedmiot warto mieć. 

W 2016 r. znakiem Must have uhonorowano stół Nature. 
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DZIEL I URZĄDŹ!

Sztuką jest tak podzielić dużą przestrzeń, aby jej nie 
zamknąć, a wręcz przeciwnie: otworzyć na wiele nowych 
możliwości. Dwustronna komoda subtelnie podzieli duże 
powierzchnie, wyznaczając im nowe funkcje.

NIEJEDNO ROZWIĄZANIE

Mieszkaj i mieszaj: szersze meble zestawiaj z węższymi, całkowicie 
zamknięte z częściowo otwartymi lub dwustronnymi. 

Wybierz fronty: białe wprowadzą minimalistyczny klimat, 
a dębowe podkreślą ciepły charakter wnętrza.
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FRONTEM DO DUŻYCH PRZESTRZENI

Zestawienie nawet najbardziej różnorodnych brył z kolekcji Nature pozwoli 
cieszyć się spójnym i harmonijnym wnętrzem. W dużych przestrzeniach 
idealnie sprawdzi się połączenie dwóch kolorów frontów, które przełamią 
nudę, a jednocześnie będą ze sobą współgrały.

STOLIK KAWOWY  
Z SZUFLADAMI

1317 ZŁ
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Toaletka w ciągu dnia może pełnić rolę małego biurka, a wieczorem 
pod blatem z funkcją powolnego opadania znajdziesz lustro, które 
pomoże Ci przygotować się na ważne wyjście. Jeszcze tylko stosowna 
kreacja z pojemnej, trzydrzwiowej szafy i gotowe!

TOALETKA
1999 ZŁ

124 125
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BLISKO NATURY

Dębowy zagłówek łóżka i drewniane nóżki wprowadzą do sypialni, 
klimat sprzyjający wyciszeniu. Dzięki subtelnym kolorom i oszczędnej 

estetyce wszystkich mebli Nature to wyjątkowe wnętrze 
stanie się ulubionym miejscem w Twoim domu. 
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DO PRACY LUB NIE

Spisujesz wspomnienia? Nadganiasz zaległości do późna, a może sklejasz samoloty? 
Biurko Nature to pomocny towarzysz  w każdej sytuacji. Rozmiary i forma mebla nie przytłaczają 
wnętrza, ale blat roboczy (130 x 60 cm) daje dużo swobody. Jego częścią jest  zamykana  wnęka 
z przepustami, w której schowasz kable i  listwę elektryczną. Dwustronne szuflady w kolorze białym 
i dębowym dopełniają całości. Nie mają prowadnic, więc wnęki pod blatem można wykorzystać jako 
wygodne miejsca do przechowywania. Albo używać jednej szuflady i jednej wnęki. Naturalnie. 
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KOLEKCJA NATURE Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/nature 

biały / naturalny kolor dębu / szary

KORPUS/FRONT

Dostępne wybarwienia:

STÓŁ NATURE 
z szufladami
s180/g100/w75 cm
5990 zł

KRZESŁO NATURE II
s45/g48/w87 cm
769 zł

REGAŁ WĄSKI
s50,5/g35/w208 cm
1090 zł

KOMODA DWUSTRONNA
s179,5/g40/w72 cm
1290 zł

KOMODA SZEROKA
s179,5/g40/w72 cm
1339 zł

KOMODA 2-DRZWIOWA
s120/g40/w72 cm
1099 zł

REGAŁ OTWARTY
s101/g40/w207,5 cm
1390 zł

KREDENS
s120/g40/w117 cm
1299 zł

KOMODA WĄSKA 
z szufladami
s75/g40/w117 cm
1499 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA
s101/g58/w207,5 cm
1899 zł

SZAFA 3-DRZWIOWA
s149,5/g58/w207,5 cm
2899 zł

WITRYNA
s50,5/g40/w207,5 cm
1399 zł

Zobacz film

SŁUPEK
s36,5/g30/w182,5 cm
799 zł

ŁAWKA Z SZUFLADĄ
s100/g40/w43 cm
829 zł

PODUCHA ŁAWKI
s50/g40/w17 cm
159 zł

SZAFKA WISZĄCA
s50,5/g30/w64 cm
379 zł

PÓŁKA WISZĄCA
s120/g30/w26 cm
399 zł

STOLIK KAWOWY
s120/g60/w45 cm
990 zł

SZAFKA RTV
s179,5/g40/w50 cm
1299 zł

SKRZYNKA STOLIKA 
KAWOWEGO
s57/g53/w11,5 cm
159 zł

FOTEL GRANT
s71/g84/w88 cm
od 2060 zł

PODNÓŻEK GRANT
s64/g44/w44 cm
od 1090 zł

ŁÓŻKO 
ZE SZCZYTEM PŁASKIM
s95/d212/w98cm, 1399 zł*
s125/d212/w98 cm, 1729 zł*
s145/d212/w98 cm, 1779 zł*
s165/d212/w98 cm, 1849 zł*
s185/d212/w98 cm, 1929 zł*
*cena bez podłogi i materaca

ŁÓŻKO 
ZE SZCZYTEM AŻUROWYM
s95/d213/w95 cm 1999 zł*
s125/d213/w95 cm, 2279 zł*
s145/d213/w95 cm, 2359 zł*
s165/d213/w95 cm, 2449 zł*
s185/d213/w95 cm, 2569 zł*
*cena bez podłogi i materaca

TOALETKA
s120/g50/w76-116,6 cm
1999 zł

WIESZAK KAMERDYNER 
s43/g43/w88 cm
990 zł

SZUFLADA ŁÓŻKA
s149/g61,5/w21,5 cm
299 zł

STOLIK NOCNY
s40/g40/w45 cm
599 zł

BIURKO NATURE
s130/g60/w75 cm
1490 zł 

DODATKOWA SZUFLADA
s62/g44/w8 cm
159 zł

131130
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KOLEKCJA SPOT

Zobacz film

Spot zachwyci Cię lekką formą i pomoże lepiej zorganizować sypialnię, pokój dzienny 
oraz jadalnię. Smukłe bryły w neutralnych kolorach kryją w sobie mnóstwo miejsca 

na przedmioty, które niekoniecznie chcesz mieć zawsze na wierzchu. Sprytne 
rozwiązania i ergonomiczne kształty są idealną bazą dla odrobiny szaleństwa w postaci 

ulubionych dodatków, takich jak poduszki, koce, książki czy porcelana.
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CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ I WYGODA
Spot wnosi do jadalni znacznie więcej niż tylko wyjątkowy wygląd. 
Komfortowy stół oparty na solidnych drewnianych nogach możesz 
rozsuwać na wybraną długość. Ile razy brakowało Ci miejsca na 
przyprawy, serwetki czy sztućce? Praktyczne schowki znajdujące się 
pośrodku blatu, to idealna przestrzeń na jadalniane drobiazgi.

STÓŁ ROZKŁADANY
1790 ZŁ
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POLICZ WSZYSTKIE STOŁKI

Błyskotliwe rozwiązania to znak firmowy projektantki Wiktorii Lenart. 
Stołki Spot ułożone jeden na drugim stworzą sprytną komodę, 

zwalniając jednocześnie miejsce na podłodze, a wysoka witryna ze 
szklanymi frontami idealnie uzupełni wyposażenie jadalni.
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DOPASUJ SPOT

Kiedy chcesz wypocząć, nie ma lepszego miejsca niż sypialnia Spot. 
Pojemne szafy, komoda – Spot pomieści nie tylko Twoje sny. Na półce Spot 
znajdziesz dużo miejsca na ulubione książki i różne drobiazgi. Z kolei zagłówek 
z nakładaną tapicerką pochylony jest pod wygodnym kątem. Docenisz ten 
komfort, gdy tylko zaczniesz z niego korzystać.
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Spot to jedna z naszych wyjątkowych kolekcji łączących wszystkie 
pokolenia. Dzięki niej stworzysz spójne wnętrze, dopasowane 
do potrzeb wszystkich domowników – od pokoju maluszka, 
przez królestwo nastolatka, aż po sypialnię rodziców i jadalnię.

PONADCZASOWA KOLEKCJA DLA MAŁYCH I DUŻYCH
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Z VOX URZĄDZISZ 
CAŁE WNĘTRZE

LISTWA PRZYPODŁOGOWA 
EVERA EV401
45,99 zł/szt.

SKRZYDŁO DRZWIOWE FRESTO 1
od 815,70 zł/szt.

ŁAWKA Z 3 SZUFLADAMI SPOT
899 zł

FIGURKI DOMI MAŁA, 
ŚREDNIA , DUŻA
od 15 zł

PODUSZKA IVA
49 zł

KOSZ TUVI
109 zł

SZAFKA NA BUTY SPOT 
899 zł

WIESZAK ZEWNĘTRZNY DO SZAF SPOT
269 zł

QUERRA HARMONY WR
DĄB RUSTIC 
74,90 zł/m²
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KOLEKCJA SPOT
KORPUS / FRONT

Dostępne wybarwienia:

FRONT

Dostępne wybarwienia:

akacja biały

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz. 
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/spot

SZAFKA NA BUTY 
s87,5/g28,5/w150 cm
899 zł

WIESZAK ZEWNĘTRZNY 
DO SZAF
s44/g54/w150 cm
269 zł

ŁÓŻECZKO 140X70
s75/d152/w97,5 cm
1290 zł

ŁÓŻECZKO 120X60
s65/d132/w97,5 cm
1190 zł

TAPCZANIK 140X70

KOMODA Z PRZEWIJAKIEM
s98/g64/w185 cm
1190 zł

KOMODA BIURKO

SZAFA 3-DRZWIOWA 
s128/g60/w210 cm
1649 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA 
s88/g60/w210 cm
1190 zł

KOMODA 4-PIĘTROWA
s88/g60/w150 cm
1199 zł

SZAFA NAROŻNA 
s105/g100/w210 cm
1499 zł

Zobacz film

KOMODA 3-PIĘTROWA
s88/g60/w150 cm
1099 zł

SZAFA 1-DRZWIOWA 
s49,5/g40/w150 cm
599 zł

WITRYNA
s88/g56,5/w210 cm
1790 zł

REGAŁ 
s88/g57/w210 cm
949 zł

PÓŁKA REGAŁOWA 
s35/g30/w35 cm
169 zł

PÓŁKA Z WIESZAKAMI 
s35/g12/w35 cm
149 zł

KREDENS 
s160/g40/w122 cm
1090 zł

BUFET 
s160/g40/w80 cm
799 zł

ORGANIZER DO SZUFLAD 
s75/g20/w10 cm
169 zł

OŚWIETLENIE LED  
do półek łóżka piętrowego
239 zł

STOLIK   ŁÓŻKA PIĘTROWEGO 
s99/g30/w19,5 cm
169 zł

BALDACHIM ŁÓŻKA
s161/g95/w62 cm
399 zł

ŁÓŻKO PIĘTROWE
s105/d205/w184 cm
4199 zł*

ŁÓŻKO PIĘTROWE  
z baldachimem 
s105/d205/w246 cm
4598 zł** cena bez podłogi, materaca i 

wieszaków ruchomych * cena bez podłogi, materaca i wieszaków 

ruchomych

WIESZAK RUCHOMY ŁÓŻKA
s51/g90/w137 cm
769 zł

KOMODA 2-SZUFLADOWA
s88/g60/w150 cm
999 zł

L/P L/P 

L/P możliwy montaż lewo- lub prawostronny.

KOMODA 2-DRZWIOWA 
s87,5/g40/w90 cm
599 zł

145144



KOLEKCJA SPOT
KORPUS / FRONT

Dostępne wybarwienia:

FRONT

Dostępne wybarwienia:

akacja biały

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz. 
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/spot
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s87,5/g28,5/w150 cm
899 zł
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269 zł
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ŁÓŻKO Z SZUFLADĄ 
s95/d204/w42 cm
1059 zł*

ŁÓŻKO 
z szufladą i wózkiem Tipi 
s100/d213/w167 cm
2049 zł*

NAMIOT DO WÓZKA TIPI 
s100/g213/w167 cm
899 zł

WÓZEK TIPI ŁÓŻKA 
s100/g213/w167 cm
990 zł

*cena bez podłogi i materaca

BIURKO 
s128/g68/w81,5 cm
499 zł

KONTENEREK 
s40/g33/w60 cm
399 zł

BIURKO DWUSTRONNE 
s148/g75/w150 cm
1199 zł
SZUFLADY BIURKA 
DWUSTRONNEGO
2 szt. od 239 zł

BIURKO DWUSTRONNE 
Z OŚWIETLENIEM LED
s148/g75/w150 cm
1539 zł

TOALETKA
s88/g60/w150 cm
869 zł
LUSTRO TOALETKI
s64/g10/w40 cm
229 zł

*cena bez materaca i podłogi 

STÓŁ ROZKŁADANY 
s146-198/g104/w76 cm
1790 zł

STOLIK NOCNY/STOLIK 
Z SZUFLADĄ
s57,5/g47/w48 cm
479 zł

PODUSZKA NA STOLIK 
s51/g46/w4 cm, 119 zł

STOLIK 
z podnoszonym blatem 
s67/g51/w56 cm
779 zł

ORGANIZER ORDO 
s30/g1,5/w40 cm
od 49 zł

PRZYBORNIK ORDO 
pionowy s30/g10/w20 cm
od 49 zł

PRZYBORNIK ORDO  POZIOMY 
s30/g20/w10 cm
od 39 zł

PRZYBORNIK ORDO
s13,5/w14 cm
od 39 zł

ŁÓŻKO  Z ŁÓŻKIEM DOLNYM 
I MASKOWNICĄ 
s95/d204/w42 cm
1260 zł*
*cena bez materaca i podłogi 

KANAPA 
s96/d205/w65 cm, 1130 zł*
KANAPA Z SZUFLADĄ
s96/d205/w65 cm, 1599 zł*
KANAPA Z ŁÓŻKIEM DOLNYM
I MASKOWNICĄ
s96/d205/w65 cm, 1800 zł*
*cena bez materaca

POKROWIEC 
NA SZCZYT ŁÓŻKA 
2-OSOBOWEGO 
s129/g2/w60 cm, 329 zł
s149/g2/w60 cm, od 359 zł

SZUFLADA ŁÓŻKA 
2-OSOBOWEGO 
s127/g67/w23 cm
od 279 zł

DODATKOWE SZUFLADY  
DO ŁAWKI  
s46/g21/w16 cm
279 zł

ŁAWKA Z 3 SZUFLADAMI 
s154/g47/w48 cm
899 zł
PODUSZKA NA ŁAWKĘ
s147/g46/w4 cm
259 zł

ŁÓŻKO 2-OSOBOWE
ZE SZCZYTEM PŁASKIM
120x200, s125/d213/w106,5 cm 
1199 zł*
140x200, s145/d213/w106,5 cm 
1299 zł* 
160x200, s165/d213/w106,5 cm 
1339 zł*
180x200, s185/d213/w106,5 cm 
1379 zł*
*cena bez podłogi i materaca

ŁÓŻKO 2-OSOBOWE**
ZE SZCZYTEM Z POJEMNIKIEM
180x200
s185/d240,5/w150 cm
1909 zł*
*cena bez podłogi i materaca

** do wyczerpania zapasów

SZAFKA RTV
s160/g50/w50 cm
729 zł

STOLIK KAWOWY
s87/g80/w43 cm
699 zł

SKRZYNKA STOŁU I ŁAWY 
KAWOWEJ 
s23/g15/w10 cm
99 zł

KOLEKCJA SPOT
KORPUS / FRONT

Dostępne wybarwienia:

FRONT

Dostępne wybarwienia:

akacja biały

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz. 
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/spot

Zobacz film
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KOLEKCJA 4 YOU

Zobacz film

Wygodne w ciągu dnia i podczas nocy. Przytulne, gdy jesteś sam 
i gościnne, gdy znajomi wpadną z wizytą. Meble 4 You pozwolą 

Ci zaaranżować wszystkie najważnejsze domowe pomieszczenia. 
Sypialnię, pokój dzienny, jadalnię oraz pokój dla Twojego dziecka. 

148 149
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KTO POWIEDZIAŁ , ŻE ŁÓŻKO 
SŁUŻY TYLKO DO SPANIA?

Nad ostatecznym kształtem łóżka 4 You pracowało ponad dwieście osób, 
w  tym psycholodzy i etnografowie. Jednak, jak podkreślają projektanci: 

Joanna Leciejewska i Piotr Kuchciński, kluczowy w procesie tworzenia 
był udział samych użytkowników oraz ich oczekiwania. 

Cała kolekcja 4 You powstała właśnie w ten sposób. 
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Ten stół wspiera Twoje pasje! Specjalnie zaprojektowana wnęka na środku stołu 
i szuflady umieszczone pomiędzy podwójnym blatem ułatwiają przechowywanie 
oraz porządkowanie drobiazgów. Świeże zioła w doniczkach i możliwość podgrzewania 
posiłków zachęcają do świętowania i gotowania wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.

NIE ZECHCESZ WSTAĆ OD STOŁU
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Duży, nowoczesny stół to znacznie więcej niż miejsce spożywania posiłków. 
To główny punkt spotkań, pracy, nauki i rozrywki dla całej rodziny. 
Niezastąpiony.

STÓŁ NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW
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MIKSUJESZ I PASUJE

Kolekcję 4 You możesz miksować również z innymi 
kolekcjami. Aby Ci to ułatwić, wprowadziliśmy skrzynki 
w kolorach odpowiadających barwom kolekcji Balance.

SKRZYNKA DUŻA
149 ZŁ

156 157
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Szafa, która zastąpi Ci garderobę. Wygodne składane drzwi 
ułatwiają dostęp do ubrań. Podobnie jak wysuwane haczyki

na koszule i półki z podwieszanymi drążkami. 

TO NIE SZAFA, TO PRAWDZIWA GARDEROBA

158 159
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PONADCZASOWA KOLEKCJA DLA MAŁYCH I DUŻYCH

4 You to jedna z naszych wyjątkowych kolekcji łączących wszystkie 
pokolenia. Dzięki niej stworzysz spójne wnętrze, dopasowane 
do potrzeb wszystkich domowników – od pokoju maluszka, 
przez królestwo nastolatka, aż po sypialnię rodziców i jadalnię.
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Z VOX URZĄDZISZ 
CAŁE WNĘTRZE

PODŁOGA DREWNIANA SKANDINAVIEN
DESKA LITA DĄB MALOREN*
179 zł/m2

* do wyczerpania zapasów

ŚCIANA DEKORACYJNA
KERRADECO 
STONE MOON
240,90 zł/m²

LAMPA PODŁOGOWA MUSE
399 zł

SZKLARENKA NUO
119 zł

FIGURKA LOTIC
49 zł 

FIGURKA WOMAN
39 zł

LISTWA PRZYPODŁOGOWA  
EVERA EV901
40,99 zł/szt.

SKRZYDŁO DRZWIOWE MODUS 10 
BEZPRZYLGOWE, OBRZEŻE SKLEJKA
od 455,71 zł/szt.

ŁÓŻKO Z BALDACHIMEM 4 YOU
1390 zł*
*cena bez materaca i podłogi
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KOLEKCJA 4 YOU

biały dąb / szary / biały / jasny szary / czarny / grafit / niebieski

KORPUS / FRONT

Dostępne wybarwienia:

KOLORY SKRZYNEK

Dostępne wybarwienia:

SZAFA 2-DRZWIOWA 
s92/g42/w206 cm
1290 zł

WITRYNA WĄSKA 
s40/g42/w206 cm
1090 zł

REGAŁ BOCZNY
szafy 4-drzwiowej
s57/g22/w206 cm, 599 zł
s57/g22/w240 cm, 729 zł

SZAFA 4-DRZWIOWA
s180/g57/w206 cm, 2900 zł
s180/g57/w241 cm, 2990 zł

ŁÓŻECZKO 120X60
s65/d124,5/w105,5 cm
1190 zł

SOFKA ŁÓŻECZKO 140X70
s75/d144,5/w99,5 cm
1290 zł

BIURKO 

+

TAPCZANIK

SZAFA NAROŻNA 
s105/g103,5/w206 cm
1690 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA
s100/g57/w206 cm
1090 zł

SZAFA 1-DRZWIOWA
s57,5/g42/w206 cm
729 zł

KOMODA
s85/g44/w97 cm, 979 zł

PRZEWIJAK
s82/g77,5/w28 cm, 279 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/4you

Zobacz film

PÓŁKI DO SZAFY - BIAŁE
79 zł /2 szt.

REGAŁ BOCZNY NISKI 
s42/g22/w118,5 cm
399 zł

REGAŁ DWUSTRONNY 
s168/g40,5/w206 cm
1290 zł

REGAŁ BOCZNY WYSOKI 
szafy 1-drzwiowej
s42/g22/w206 cm
599 zł

REGAŁ SZEROKI
s92/g40,5/w206 cm
849 zł

BUFET 
s99,5/g42/w118,5 cm
1190 zł

KREDENS 
s145/g42/w118,5 cm
1390 zł

KOMODA NISKA 
s120/g42/w70 cm
999 zł

KOMODA SZEROKA 
s187/g42/w69 cm
1190 zł

STOLIK KAWOWY
s80/g80/w41,5 cm
449 zł

REGAŁ DWUSTRONNY 
NISKI
s168/g40,5/w70.5 cm
499 zł

KOMODA Z SZUFLADAMI 
s75/g42/w126,5 cm
1190 zł

BIURKO 140
s142/g63,5/w78,5 cm
1190 zł

SZUFLADA STOŁU 
s51/g36/w8 cm
169 zł

STÓŁ 100X100**
s100/g100/w76 cm
1290 zł* 
*cena bez szuflad

STÓŁ 200X100
s200/g100/w76 cm
1990 zł*
* cena bez szuflad

STÓŁ 140X100 
ROZKŁADANY
s139-179-219/g100/w76 cm
2090 zł* 
*cena bez szuflad
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KOLEKCJA 4 YOU

biały dąb / szary / biały / jasny szary / czarny / grafit / niebieski

KORPUS / FRONT

Dostępne wybarwienia:

KOLORY SKRZYNEK

Dostępne wybarwienia:

SZAFA 2-DRZWIOWA 
s92/g42/w206 cm
1290 zł

WITRYNA WĄSKA 
s40/g42/w206 cm
1090 zł

REGAŁ BOCZNY
szafy 4-drzwiowej
s57/g22/w206 cm, 599 zł
s57/g22/w240 cm, 729 zł

SZAFA 4-DRZWIOWA
s180/g57/w206 cm, 2900 zł
s180/g57/w241 cm, 2990 zł

ŁÓŻECZKO 120X60
s65/d124,5/w105,5 cm
1190 zł

SOFKA ŁÓŻECZKO 140X70
s75/d144,5/w99,5 cm
1290 zł

BIURKO 

+

TAPCZANIK

SZAFA NAROŻNA 
s105/g103,5/w206 cm
1690 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA
s100/g57/w206 cm
1090 zł

SZAFA 1-DRZWIOWA
s57,5/g42/w206 cm
729 zł

KOMODA
s85/g44/w97 cm, 979 zł

PRZEWIJAK
s82/g77,5/w28 cm, 279 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/4you

Zobacz film

PÓŁKI DO SZAFY - BIAŁE
79 zł /2 szt.

REGAŁ BOCZNY NISKI 
s42/g22/w118,5 cm
399 zł

REGAŁ DWUSTRONNY 
s168/g40,5/w206 cm
1290 zł

REGAŁ BOCZNY WYSOKI 
szafy 1-drzwiowej
s42/g22/w206 cm
599 zł

REGAŁ SZEROKI
s92/g40,5/w206 cm
849 zł

BUFET 
s99,5/g42/w118,5 cm
1190 zł

KREDENS 
s145/g42/w118,5 cm
1390 zł

KOMODA NISKA 
s120/g42/w70 cm
999 zł

KOMODA SZEROKA 
s187/g42/w69 cm
1190 zł

STOLIK KAWOWY
s80/g80/w41,5 cm
449 zł

REGAŁ DWUSTRONNY 
NISKI
s168/g40,5/w70.5 cm
499 zł

KOMODA Z SZUFLADAMI 
s75/g42/w126,5 cm
1190 zł

BIURKO 140
s142/g63,5/w78,5 cm
1190 zł

SZUFLADA STOŁU 
s51/g36/w8 cm
169 zł

STÓŁ 100X100**
s100/g100/w76 cm
1290 zł* 
*cena bez szuflad

STÓŁ 200X100
s200/g100/w76 cm
1990 zł*
* cena bez szuflad

STÓŁ 140X100 
ROZKŁADANY
s139-179-219/g100/w76 cm
2090 zł* 
*cena bez szuflad
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ORGANIZER TEKSTYLNY SLIDE 
s30/g54 cm
89 zł

ORGANIZER TEKSTYLNY 
POCKET 
s30/g47,5 cm
59 zł

SKRZYNKA DUŻA
s31,5/g41/w31,5 cm
149 zł

SKRZYNKA MAŁA
s31,5/g41/w16 cm
139 zł

PÓŁKA WZDŁUŻNA
s80,5/g27/w44 cm
299 zł

PÓŁKA POPRZECZNA
s65/g25/w54 cm
299 zł

ŁÓŻKO NISKIE                    
z podłogą
s168/d208/w106 cm
od 2399 zł*
Łóżko niskie z podnoszonym 
stelażem
s168/d208/w106 cm
od 2860 zł*
*cena bez materaca

ŁÓŻKO                                       
z baldachimem i regałem 
z podłogą
s168/d238/w206 cm
od 3999 zł*
Łóżko z baldachimem i regałem
z podnoszonym stelażem
s168/d238/w206 cm
od 4460 zł*
*cena bez materaca

PODUCHA 
TAPICEROWANA
na szczyt łóżka 
s158/g8/w55 cm 
329 zł

SKRZYNKA ŁÓŻKA
s51/g15/w31,5 cm
139 zł

ŁÓŻKO 1-OSOBOWE                
z podłogą
s128/d208/w106 cm
1909 zł*
z podnoszonym stelażem
od 2380 zł*
*cena bez materaca

ŁÓŻKO 90X200             
z baldachimem
s97,5/d208/w207,5 cm
1390 zł*
*cena bez materaca i podłogi

SZUFLADA ŁÓŻKA
s198/g93/w29 cm
429 zł

LUSTRO STOJĄCE 
s49,5/g10/w159,5 cm
579 zł

LUSTRO WISZĄCE 
s69/g12/w50 cm
299 zł

KLAMERKA 
do łączenia półek 2 szt.
14,90 zł

ŁAWA DO STOŁU 
s170/g36/w46 cm
749 zł

PODUSZKA NA ŁAWĘ 
s168/g36/w2 cm 
199 zł

KRZESŁO BENT 
s45/g50/w85 cm
399 zł

TOALETKA 
s142/g42/w72,5 cm
429 zł

STOLIK NOCNY
s40,5/g42/w55,5 cm
529 zł

KANAPA
s95,5/d207/w81,5 cm cm
1330 zł*
*cena bez materaca

SZUFLADA KANAPY
s197/g67/w17,5 cm
290 zł

ŁÓŻKO 1-OSOBOWE 90X200
bez baldachimu
s95,5/d204/w75 cm
899 zł*
*cena bez materaca i podłogi

DRABINKA BOCZNA 
s30/g2/w171 cm
369 zł

DRABINKA GÓRNA 
s167/g25,5/w4,5 cm
369 zł

SZAFKA RTV 
s187/g42/w35 cm
799 zł

NADSTAWKA RTV 
s131,5/g40,5/w54 cm
429 zł

KRZESŁO CLOSER
s45/g56/w82 cm
499 zł

KOLEKCJA 4 YOU

biały dąb / szary / biały / jasny szary / czarny / grafit / niebieski

KORPUS / FRONT

Dostępne wybarwienia:

KOLORY SKRZYNEK

Dostępne wybarwienia:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/4you

Zobacz film
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KOLEKCJA BALANCE Jakie wnętrze pragniesz stworzyć? Marzysz o harmonii i spokoju czy łączysz twórczy 
chaos z codziennością, nie bojąc się odrobiny szaleństwa? Potrzebujesz miejsca 

do intensywnej pracy, komfortowej strefy wypoczynku, a może aranżujesz 
przestrzeń jadalni? Niezależnie od odpowiedzi – kolekcja Balance spełni 

Twoje oczekiwania.  Balance to innowacyjny system, który daje Ci wolność 
tworzenia unikalnych projektów meblowych.
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SWOBODA TWORZENIA

Projektantki Joanna Leciejewska i Wiktoria Lenart zadbały o to, aby wygląd i użyteczność 
systemu Balance zależały wyłącznie od Twojej wyobraźni. Wybierz kolory, zdefiniuj funkcje 
i dowolnie łącz elementy, bez użycia śrub czy wkrętów na wiele różnych sposobów. 
System Balance pozwala budować regały, komody, a także szafki RTV i meblościanki. 
Skrzynki posiadają klasyczne drzwi otwierane za pomocą systemu push.

OD 2860 ZŁ

REGAŁ SZEROKI
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Krzesło Up&Down, zaprojektowane przez Joannę Leciejewską, 
występuje w dwóch wariantach: z regulowaną wysokością siedziska 

oraz bez regulacji. Wykonanie z naturalnego drewna sprawia,
 że krzesło stanowi wyjątkową ozdobę wnętrza, w którym się znajduje.
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SKONFIGURUJ SWÓJ REGAŁ

Poczuj się jak prawdziwy projektant wnętrz. 
Sprawdź, jakie możliwości daje kolekcja Balance. 
Użyj konfiguratora kolekcji Balance w programie 
VOXBOX (dostępny na vox.pl) i zaaranżuj swoją przestrzeń.

Wybierz skrzynki i podstawę 
mebla (długą lub krótką).

KROK 1:

Naklej kawałki maty 
antypoślizgowej na skrzynki.

KROK 2:

Ułóż swój mebel, stawiając     
naprzemiennie skrzynki i półki.

KROK 3:

Przymocuj mebel do ściany.

KROK 4:

TO PROSTE

Budowanie wyjątkowych mebli może być wyjątkowo proste. 
System Balance to zaledwie kilka kluczowych modułów, dających 
nieograniczone możliwości kreowania indywidualnych rozwiązań.  

Przekonaj się, jakie to łatwe.

174 175



SKONFIGURUJ SWÓJ REGAŁ

Poczuj się jak prawdziwy projektant wnętrz. 
Sprawdź, jakie możliwości daje kolekcja Balance. 
Użyj konfiguratora kolekcji Balance w programie 
VOXBOX (dostępny na vox.pl) i zaaranżuj swoją przestrzeń.

Wybierz skrzynki i podstawę 
mebla (długą lub krótką).

KROK 1:

Naklej kawałki maty 
antypoślizgowej na skrzynki.

KROK 2:

Ułóż swój mebel, stawiając     
naprzemiennie skrzynki i półki.

KROK 3:

Przymocuj mebel do ściany.

KROK 4:

TO PROSTE

Budowanie wyjątkowych mebli może być wyjątkowo proste. 
System Balance to zaledwie kilka kluczowych modułów, dających 
nieograniczone możliwości kreowania indywidualnych rozwiązań.  

Przekonaj się, jakie to łatwe.

174 175



Z VOX URZĄDZISZ 
CAŁE WNĘTRZE

SKRZYDŁO DRZWIOWE 
SUPRI 10BP, AKACJA
od 648,87 zł/szt.

LAMPION FANO
149 zł

TABLICA SMART
99 zł

PODŁOGA DREWNIANA 
SKANDINAVIEN
DESKA LITA DĄB MALOREN*
179 zł/m2

* do wyczerpania zapasów

LAMPA KONO
169 zł

KRZESŁO UNI
699 zł

KOMODA BALANCE
1105 zł

SKRZYNKA Z DRZWICZKAMI
ŚREDNIA
180 zł

SKRZYNKA OTWARTA MAŁA
110 zł

176 177
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SKRZYNKI

Dostępne wybarwienia:

KOLEKCJA BALANCE

REGAŁ SZEROKI CIEMNY
s138/g32/w170 cm
2860 zł

REGAŁ SZEROKI JASNY
s138/g32/w170 cm
2860 zł

REGAŁ SZEROKI
s138/g32/w170 cm
3150 zł

BIURKO
s138/g64/w78 cm
1710 zł 

biały / jasny szary / grafit / czarny

dębowy

PÓŁKI, COKOŁY, BLATY

Dostępne wybarwienia:

KOMODA WĄSKA
s64/g32/w115 cm
1105 zł

SZAFKA RTV
s138/g32/w45 cm
690 zł

Kolekcję Balance możesz łączyć  z meblami Custom oraz 4 You.

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/balance

STÓŁ OKRĄGŁY
s120/w76 cm
899 zł 

SKRZYNKA OTWARTA 
DUŻA
s64/g32/w32 cm
145 zł 

SKRZYNKA 
Z DRZWICZKAMI 
ŚREDNIA
s32/g32/w32 cm
180 zł 

SKRZYNKA 
OTWARTA 
ŚREDNIA
s32/g32/w32 cm
120 zł

SKRZYNKA  
Z DRZWICZKAMI DUŻA
s64/g32/w32 cm
270 zł 

SKRZYNKA  
OTWARTA MAŁA
s32/g32/w17 cm
110 zł

ORGANIZER DUŻY
s29/g28/w7 cm
120 zł 

ORGANIZER MAŁY
s29/g28/w4 cm
110 zł

ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY REGAŁ  2 szt.
s5/g1/w3 cm
95 zł

PÓŁKA DŁUGA
s138/g32/w3 cm
150 zł 

BLAT BIURKA
s138/g64/w3 cm
220 zł 

PÓŁKA KRÓTKA
s64/g32/w3 cm
80 zł 

COKÓŁ DOLNY WĄSKI
s64,5/g32,5/w9 cm
180 zł 

COKÓŁ DOLNY SZEROKI
s138/g32,5/w9 cm
240 zł 
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YOUNG VOX 
KOLEKCJE
MŁODZIEŻOWE

W VOX obserwujemy, jak żyją 
młodzi ludzie i tak projektujemy 
meble, aby były one dla nich  
źródłem nieustannych inspiracji. 
Kolekcje młodzieżowe nie oferują 
gotowych, statycznych rozwiązań. 
To meble, które motywują do 
poszukiwań i kreatywnych zabaw. 
Dodatkowo rosną razem z dziećmi 
i pozwalają im zmieniać swój wygląd, 
kolorystykę i zestawienia. Skłaniają 
do aranżowania, eksperymentów,
majsterkowania i poszukiwań 
nieoczywistych rozwiązań. Dzięki 
temu dzieci mogą tworzyć własne 
światy, pełne skrytek i zakamarków.

181180
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SYSTEM CREATIVE .
POKOJE MŁODZIEŻOWE

NOWOŚĆ Młodość rządzi się swoimi prawami i takimi samymi prawami powinna się rządzić 
aranżacja przestrzeni dla nastolatka. Artystyczna dusza, sportowe zacięcie, delikatność 

i dziewczęcość w każdym detalu – niezależnie od tego, z jakim charakterem mamy 
do czynienia, wnętrze pokoju młodzieżowego powinno być jego wyrazem. Usiądźcie 

wspólnie i pozwólcie sobie na pełne szaleństwo z systemem Creative, tworząc 
przestrzeń w niepowtarzalnym stylu, sprzyjającą rozwijaniu młodzieńczych pasji.
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Zamiast szukać mebli, które spełnią wszystkie wymagania charyzmatycznej, młodej 
osobowości, wykorzystaj możliwości systemu Creative i skonfiguruj je po swojemu. 

Stwórz przestrzeń z charakterem, która nadąży nawet za najbardziej kreatywną duszą. 
Pomysłowe zestawienie wielu odcieni z palety Creative w meblach o różnej stylistyce 

stworzy kolorową przestrzeń, inspirującą do rozwijania pasji. 

PRZESTRZEŃ KREATYWNA
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NCS S 8500-N

NCS S 2005-B50G

NCS S 1000-N

KOLORYSTYKA ŚCIAN

PODŁOGA NATURALNA SKANDINAVIEN
DESKA TRÓJWARSTWOWA
DĄB FOSEN
259 zł/m²

LISTWA PRZYPODŁOGOWA 
ESPUMO ESP203
51,90 zł/szt.

LAMPA KOMODOWA 
DUŻA STORE
219 zł

PÓŁKA EST
89 zł

KOMODA WĄSKA CREATIVE
1019 zł

REGAŁ WYSOKI POCZWÓRNY CREATIVE 
2529 zł

PŁYTY: ZIELONA, DĄB MIODOWY, INDYGO, 
SZAFRAN, CZARNA, BIAŁA ORAZ SZARA
UCHWYTY: „T” METALOWY SREBRNY 
ORAZ DRUCIK METALOWY CZARNY

GAZETNIK METROPOLIS 
59 zł

TABLICA FELIS
4 SZT.
39 zł

Z VOX URZĄDZISZ
CAŁE WNĘTRZE
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REGAŁY CREATIVE
REGAŁ WYSOKI POCZWÓRNY
3609 ZŁ
Korpus: indygo. Fronty: indygo.

Nogi: stelaż skośny drewniany ciemny.

Uchwyt: skórzany.
s182/g37,5/w197 cm

Zobacz regał

REGAŁ WYSOKI
POTRÓJNY

REGAŁ NISKI 
POTRÓJNY

REGAŁ WYSOKI 
POJEDYNCZY

REGAL NISKI 
POJEDYNCZY

REGAŁ WYSOKI
PODWÓJNY

REGAŁ NISKI 
PODWÓJNY

1929 ZŁ
Korpus: szafran. 

Nogi: stelaż prosty 

metalowy czarny.

s136,5/g35,5/w197 cm

2289 ZŁ
Korpus: zielony. 

Fronty: zielone.

Nogi: noga metalowa

złota. Uchwyt: drucik 

metalowy złoty.

s136,5/g37,5/w151,5 cm

959 ZŁ
Korpus: dąb 

miodowy. Fronty: 

dąb miodowy.

Nogi: stelaż skośny

drewniany czarny.

Uchwyt: gałka

metalowa czarna.

s45,5/g37,5/w197 cm

1129 ZŁ
Korpus: indygo. 

Fronty: indygo.

Nogi: stelaż skośny

drewniany miodowy. 

Uchwyt: prosty

drewniany miodowy.

s45,5/g37,5/w156,5 cm

1699 ZŁ
Korpus: biały. 

Fronty: biały, dębowy 

jasny, szafran, czarny.

Nogi: stelaż prosty 

metalowy czarny.

Uchwyt: push to 

open.

s91/g37,5/w197 cm

1429 ZŁ
Korpus: czarny. 

Fronty: szare.

Nogi: stelaż prosty

metalowy czarny.

Uchwyt: gałka

metalowa czarna.

s91/g37,5/w151,5 cm

Skorzystaj z konfiguratora
systemu creative na vox.pl/creative

Wysoki poczwórny regał to największy 
spośród regałów systemu Creative. 

Bez trudu pomieści ulubione książki, 
płyty czy dokumenty – to od Ciebie 

zależy, jaką będzie pełnić funkcję. 
Dzięki szerokim możliwościom 

personalizacji dopasujesz mebel do 
swoich potrzeb. W systemie Creative 

znajdziesz aż 7 rodzajów regałów. 
Wysoki czy niski z otwartymi półkami? 

Zdecyduj, konfigurując swój mebel 
idealny.

DO WYBORU MASZ 12 RODZAJÓW UCHWYTÓW

DO WYBORU MASZ 12 WARIANTÓW NÓŻEK

uchwyt
skórzany

push 
to open

stelaż gięty metalowy czarny

płoza metalowa czarna

uchwyt prosty
drewniany 
miodowy

uchwyt „T”
metalowy

srebrny

noga walec
drewniany 

jasny

noga prosta
drewniana 

brązowa

trapez 
drewniany 

ciemny

drucik 
metalowy

złoty

gałka
metalowa

czarna

noga stożek
drewniany

ciemny

stelaż skośny
drewniany
miodowy

noga
metalowa

złota

noga skośna
metalowa

srebrna

ślizgacz

gałka
metalowa

złota

stelaż
skośny

drewniany
ciemny

uchwyt prosty
metalowy

czarny

walec
drewniany

jasny

stelaż prosty 
metalowy 

czarny

drucik
metalowy

czarny

walec
metalowy

czarny

stelaż skośny
drewniany

czarny

DO WYBORU MASZ 11 KOLORÓW KORPUSÓW I FRONTÓW

dąb ciemny

czarny nude

dąb brązowy

szary

szafran

dąb miodowy

biały

zielony indygo dąb jasny

188 189
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POKOJE MŁODZIEŻOWE CREATIVE

PRZESTRZEŃ KREATYWNA

ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA

WIĘCEJ NIŻ PIERWSZA KLASA

AŻ SIĘ CHCE!

SIELSKA LEKKOŚĆ BYTU

WNĘTRZE Z PASJĄ

ENERGII MOC

190 191
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KOLEKCJA STIGE Wspinanie się, wdrapywanie, zdobywanie niedostępnych terytoriów – w ten 
sposób maluchy uczą się i poznają otoczenie. Starsze dzieci tworzą już 

własne światy i chcą samodzielnie decydować o ich wyglądzie. 
Stige to kolekcja modułowych mebli, która umożliwia najmłodszym 

budowanie pierwszego w ich życiu, w pełni dopasowanego do nich, miejsca. 

192 193
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Zwyczajne drabinki mogą być pomostami do fantastycznych przygód. To ich 
konstrukcja zainspirowała projektantów kolekcji Stige do stworzenia wyjątkowych 
mebli dla młodzieży. W języku duńskim i norweskim „stige” oznacza „drabinę”, a także 
„rosnąć” i „wzrastać”. Właśnie taką przestrzeń, sprzyjającą rozwojowi i nieustannym 
twórczym poszukiwaniom, zaprojektowali Bartłomiej Pawlak i Łukasz Stawarski.

 Dobry Design to konkurs, w którym oceniane są najciekawsze produkty 
wyposażenia i wystroju wnętrz. O tym, kto zostanie laureatem, decyduje 

największe w Polsce, 150-osobowe jury złożone z projektantów 
i architektów wnętrz. Kolekcja Stige otrzymała nagrodę główną 
w konkursie Dobry Design 2019 w kategorii Przestrzeń dziecka.
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W pokoju dwójki dzieci przyda się dobrze zorganizowana przestrzeń do nauki. Drabinka biurka 
pomoże stworzyć spokojne miejsce do pracy. Dodatkowego wsparcia udzielą pojemne skrzynki, 
które można zawiesić po bokach biurka, na specjalnie zaprojektowanych, drewnianych ramach. 
Jeśli dzieci zapragną więcej kontaktu, wystarczy, że przewieszą akcesoria i organizery w inne, 
lepsze w danej chwili miejsce.

CO DWIE GŁOWY, TO NIE JEDNA

1399 ZŁ

BIURKO 140

Przestrzeń snu powinna być nie mniej komfortowa. Kanapa z drabinką 
i wysuwanym dolnym łóżkiem sprawdzi się idealnie, gdy nasze pociechy 

będą gościć w swoim świecie najlepszych przyjaciół.
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O tym, jak ważny jest kolor, wie każdy rodzic dorastającego nastolatka. Piórnik, plecak, koszulka: 
nawet w wyborze tak drobnych przedmiotów nie ma mowy o przypadku. A co dopiero, kiedy 
pomyślimy o całym pokoju! Meble z kolekcji Stige dają możliwość stworzenia różnych wnętrz 
dopasowanych do kolorystycznych upodobań Twojego dziecka. Jeśli zdecydujesz się na uniwersalną 
bazę w postaci białych szaf i sosnowych uchwytów, dodasz pistacjowe skrzynki oraz szafki 
w  delikatnych szarościach, stworzysz subtelny i dziewczęcy świat.

KOLOROWE WYMAGANIA

KONTENEREK BIURKA
449 ZŁ

198
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Paleta kolorystyczna Stige w połączeniu z szeroką gamą akcesoriów pozwoli 
nadać przestrzeni Twojego dziecka indywidualny charakter. Skrzynki 
z haczykami można dowolnie zawieszać na drabinkach, tworząc np. toaletkę 
z lustrem czy podręczną bibliotekę. Dżinsowe organizery będą stanowiły 
mocniejszy kolorystyczny akcent i pomogą uporządkować twórczy chaos.

49 ZŁ

ORGANIZER WISZĄCY
169 ZŁ

SKRZYNKA
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Ukochany, własnoręcznie ozdobiony mebel, który należy tylko do Twojego 
dziecka, może się stać jego prawdziwym królestwem. Niektóre nastolatki wolą 
uporządkowane biurko, inne wygodne miejsce do pracy na ulubionym tapczanie. 
Meble Stige są otwarte na zmiany i gotowe na każdy pomysł – dopasują się nawet 
do najbardziej wymagającego młodego właściciela.

MEBLOWE KOMBINACJE Szeroki wybór modułowych brył w różnych kolorach daje możliwość tworzenia 
monochromatycznych aranżacji  lub bardziej zdecydowanych miksów 

kolorystycznych. Poszczególne moduły połączysz ze sobą gotowymi, metalowymi 
elementami i zabezpieczysz, mocując całą konstrukcję do ściany.

202 203
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FIGURKA FORI
49 zł

PANELE PODŁOGOWE QUERRA CLASSIC
DĄB CONCORD BRĄZOWY
59,90  zł/m2

ZEGAR ZACO
39 zł

BIURKO STIGE 120
799 zł

LISTWA PRZYPODŁOGOWA 
ESPUMO ESP205
51,90 zł/szt.

SKRZYDŁO DRZWIOWE NORDIA 1
od 596,19 zł/szt.

KRZESŁO U&D
549  zł

KOSZ BINA BIAŁY
22 zł

KOSZ BINA SZARY 
22 zł

PRZYBORNIK
NA BIURKO ORDEN
89 zł

KONTENER BIURKA STIGE
449 zł

SKRZYNKA STIGE
159 zł

Z VOX URZĄDZISZ
CAŁE WNĘTRZE
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KOLEKCJA STIGE

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/stige
biały / taupe / jasny szary / sosna niebieski / pistacja / sosna 

KOMODA 

Dostępne wybarwienia:

SKRZYNKI / KONTENERKI

Dostępne wybarwienia:

SZAFA NAROŻNA 
s104/g104/w206 cm
1590 zł

SZAFA 3-DRZWIOWA
s141/g64/w206 cm
2190 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA
s94/g60/w206 cm
1190 zł

SZAFA 1-DRZWIOWA
s47/g60/w206 cm
699 zł

REGAŁ
s94/g35/w142 cm
od 599 zł

KOMODA WYSOKA 
2-drzwiowa
s94/g49/w95 cm
679 zł

KOMODA NISKA 
2-drzwiowa
s94/g49/w47 cm
499 zł

KOMODA NISKA  
z szufladami
s94/g49/w47 cm
549 zł

SZAFKA 1-DRZWIOWA
s47/g49/w94 cm
429 zł

KOMODA Z DRZWIAMI 
i mobilnym kontenerkiem
s47/g49/w94 cm
od 599 zł

KOMODA Z SZUFLADĄ 
i mobilnym kontenerkiem
s94/g49/w47 cm
od 679 zł

KONTENEREK 
BIURKA
s39/g45,5/w61,5 cm
449 zł

L/P 

L/P 

L/P 

L/P możliwy montaż lewo- lub prawostronny.

L/P 

BIURKO 120
s118/g65/w79-93,5 cm
799 zł

BIURKO 140
s137/g69/w190 cm
1399 zł

PÓŁKA REGAŁOWA
s47/g35/w94 cm
od 329 zł

DRABINKA 
do łóżka i kanapy
s69/g97,5/w190 cm
849 zł

L/P L/P 

WIESZAKI NEST 
s3/g5/w7 cm
47 zł/3 szt.

TABLICA 
KORKOWA
s48/g3 cm
159 zł

LUSTRO OKRĄGŁE
s48/g3 cm
299 zł

TABLICA DART
s48/g3 cm
119 zł

SKRZYNKA
s31,5/g24/w32,5 cm
159 zł

ORGANIZER WISZĄCY
s16/g3/w35 cm
49 zł

MATA OPARCIOWA
STIGE
s100/g4/w55 cm
129 zł

ORGANIZER MAŁY
s30/g1,5/w51 cm
99 zł

ORGANIZER DUŻY
s55/g1,5/w119 cm
139 zł

SKRZYNKA PIONOWA
s31,5/g24/w32,5 cm
169 zł

SZUFLADA 
łóżka / kanapy
s197/g85,5/w19,5 cm
279 zł

KANAPA
s95,5/d206/w77 cm
1480 zł*
*cena bez materaca

ŁÓŻKO
s95,5/d206/w44 cm
799 zł*
*cena bez podłogi i materaca

KANAPA 
z dwiema drabinkami
s95,5/d206/w190 cm
3178 zł*
*cena bez materaca

KANAPA 
z jedną drabinką
s95,5/d206/w190 cm
2329 zł
*cena bez materaca

L/P 

L/P możliwy montaż lewo- lub prawostronny.206 207



KOLEKCJA STIGE

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/stige
biały / taupe / jasny szary / sosna niebieski / pistacja / sosna 

KOMODA 

Dostępne wybarwienia:

SKRZYNKI / KONTENERKI

Dostępne wybarwienia:
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2190 zł
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s94/g60/w206 cm
1190 zł
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s47/g60/w206 cm
699 zł

REGAŁ
s94/g35/w142 cm
od 599 zł

KOMODA WYSOKA 
2-drzwiowa
s94/g49/w95 cm
679 zł

KOMODA NISKA 
2-drzwiowa
s94/g49/w47 cm
499 zł

KOMODA NISKA  
z szufladami
s94/g49/w47 cm
549 zł

SZAFKA 1-DRZWIOWA
s47/g49/w94 cm
429 zł

KOMODA Z DRZWIAMI 
i mobilnym kontenerkiem
s47/g49/w94 cm
od 599 zł

KOMODA Z SZUFLADĄ 
i mobilnym kontenerkiem
s94/g49/w47 cm
od 679 zł

KONTENEREK 
BIURKA
s39/g45,5/w61,5 cm
449 zł

L/P 

L/P 

L/P 

L/P możliwy montaż lewo- lub prawostronny.

L/P 

BIURKO 120
s118/g65/w79-93,5 cm
799 zł

BIURKO 140
s137/g69/w190 cm
1399 zł

PÓŁKA REGAŁOWA
s47/g35/w94 cm
od 329 zł

DRABINKA 
do łóżka i kanapy
s69/g97,5/w190 cm
849 zł

L/P L/P 

WIESZAKI NEST 
s3/g5/w7 cm
47 zł/3 szt.

TABLICA 
KORKOWA
s48/g3 cm
159 zł

LUSTRO OKRĄGŁE
s48/g3 cm
299 zł

TABLICA DART
s48/g3 cm
119 zł

SKRZYNKA
s31,5/g24/w32,5 cm
159 zł

ORGANIZER WISZĄCY
s16/g3/w35 cm
49 zł

MATA OPARCIOWA
STIGE
s100/g4/w55 cm
129 zł

ORGANIZER MAŁY
s30/g1,5/w51 cm
99 zł

ORGANIZER DUŻY
s55/g1,5/w119 cm
139 zł

SKRZYNKA PIONOWA
s31,5/g24/w32,5 cm
169 zł

SZUFLADA 
łóżka / kanapy
s197/g85,5/w19,5 cm
279 zł

KANAPA
s95,5/d206/w77 cm
1480 zł*
*cena bez materaca

ŁÓŻKO
s95,5/d206/w44 cm
799 zł*
*cena bez podłogi i materaca

KANAPA 
z dwiema drabinkami
s95,5/d206/w190 cm
3178 zł*
*cena bez materaca

KANAPA 
z jedną drabinką
s95,5/d206/w190 cm
2329 zł
*cena bez materaca

L/P 

L/P możliwy montaż lewo- lub prawostronny.206 207



KOLEKCJA SIMPLE Młodzieżowa odsłona Simple odnajdzie się w towarzystwie 
zeszytów, piłki czy gitary. Intuicyjny konfigurator pozwoli Ci stworzyć 

kompozycję kolorystyczną dopasowaną do dziecięcej przestrzeni 
i jednocześnie spójną z estetyką pozostałych pomieszczeń.
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PO PROSTU PASUJE

Projektantka Marta Krupińska zadbała, aby poszczególne meble Simple 
były dopasowane rozmiarem do młodszych użytkowników. Do pokoju 
młodzieżowego możesz wybrać mniejsze łóżko oraz biurko.
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KOLEKCJA SIMPLE YOUNG

SZAFA 4-DRZWIOWA
s185/g57/w230 cm*
od 3279 zł

KOMODA WĄSKA
s62,5/g47/w112,5 cm*
od 1019 zł

BIURKO 140
s140/g67/w68,5 cm*
od 1499 zł

BIURKO 110
s110/g57/w78 cm
od 819 zł

biały / szary / czarny / dębowy

KORPUS / FRONTY

Dostępne wybarwienia:

STOLIK NOCNY Z DRZWIAMI
s45/g40/w30 cm*
od 329 zł

STOLIK Z SZUFLADAMI
i listwą funkcyjną
s45/g40/w30 cm*
od 719 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/simple

SZAFA 2-DRZWIOWA
s92,5/g57/w185,5 cm*
od 1298 zł

Więcej brył z kolekcji można zobaczyć na stronach 112-115.

SZAFA 1-DRZWIOWA
s46,5/g57/w185,5 cm*
od 848 zł

REGAŁ WĄSKI POJEDYNCZY
s39/g38/w185,5 cm*
od 479 zł

REGAŁ WĄSKI PODWÓJNY
s75,5/g38/w185,5 cm*
od 749 zł

REGAŁ NISKI
s112/g38/w149 cm*
od 1179 zł

SZAFA NAROŻNA
s101,5/g103,5/w185,5 cm*
od 1678 zł

L/P 

L/P 

L/P możliwy montaż lewo- lub prawostronny.

KOMODA 
z szufladami i listwą
s90/g47/w90,5 cm*
od 1189 zł

ŁÓŻKO 90X200
s95,5/d208/w90 cm
od 749 zł*
*cena bez materaca i podłogi

KANAPA 90X200
s95,5/d206/w68,5 cm
od 1340 zł*
*cena bez materaca

PÓŁKA WISZĄCA KOSTKA
s31,5/g30/w31,5 cm
od 129 zł

PÓŁKA REGAŁOWA 
z haczykami
s90/g30/w35 cm
od 289 zł

PÓŁKA REGAŁOWA
s90/g30/w31,5 cm
od 239 zł

* Wysokość mebla podana bez nóżek. Zmiana ochronnych stopek na nóżki powoduje zwiększenie wysokości o 9 cm.
213212
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KOLEKCJA NEST

Zobacz film

Dzieciństwo to czas wyobraźni, która u maluchów jest nieograniczona. 
Aby taka pozostała również w dorosłym życiu, warto ją pielęgnować już od 

najmłodszych lat. Kolekcja Nest to bezpieczny mikroświat, pozwalający 
młodszym dzieciom na kreatywną zabawę i naukę, a nastolatkom 

ułatwiający twórcze poszukiwania i wyrażanie emocji. Wszystko po to, 
aby dziecko mogło odważnie tworzyć swój wymarzony świat.
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MEBLE TAKIE JAK JA

Nasi projektanci wiedzą, że zmiana stanowi naturalny element rozwoju, 
a mały człowiek szczególnie potrzebuje swojego prywatnego miejsca, które 
zmienia się wraz z nim. Nest otoczy ciepłem energicznego szkraba, nadąży 
za falą pierwszych szkolnych obowiązków, a po kilku latach stanie się 
towarzyszem rezolutnego nastolatka.
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JEST POSPRZĄTANE

Utrzymanie porządku w zwariowanym świecie nastolatka nie należy 
do najprostszych zadań. Z jeżdżącymi komodami, wieszakami i szafą 
z wydzielonymi przestrzeniami na poszczególne rzeczy, staje się to 
znacznie łatwiejsze. Układasz, wieszasz, chowasz i po bałaganie ani śladu.

Nagroda przyznawana corocznie przez magazyn „Dobrze 
Mieszkaj” oraz portal dobrzemieszkaj.pl dla najlepszych 
produktów wyposażenia wnętrz. Skład jury liczy ponad 

130 polskich architektów i projektantów.

69 ZŁ

TORBA 
WISZĄCA
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SZUFLADA KOMODY 
s84/g39,5/w25,5 cm
149 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA
s95/g62/w202 cm
1199 zł

PÓŁKA REGAŁOWA
s57/g18/w71 cm
199 zł

PÓŁKA WISZĄCA
s70/g19,5/w22 cm
149 zł

SZUFLADA SZAFKI RTV  
s57/g39,5/w25,5 cm
139 zł

KOMODA WYSOKA  
2-drzwiowa
s95/g42/w147 cm
939 zł

SKRZYNKA 
regału i szafki RTV
s25/g26/w19 cm
219 zł

SZAFKA RTV
s125/g42/w52,5 cm
479 zł

REGAŁ WĄSKI
s83/g28/w202 cm
549 zł

KOMODA  
z szufladami
s95/g44/w89,5 cm
879 zł

PRZYBORNIK szuflady 
kanapy/łóżka 
s68/g15/w42 cm
219 zł

ŁÓŻKO 90X200
s95,5/d206/w76 cm
749 zł*
*cena bez podłogi i materaca

ŁÓŻKO DOLNE 
kanapy/łóżka 90x200
s85/d195/w19 cm
490 zł

PODUCHA OPARCIOWA
s90/g30/w20 cm
299 zł

KANAPA
s95/d206/w76 cm
1110 zł*
*cena bez materaca

LAMPA  kanapy / łóżka  
s102,5/g97/w85 cm
329 zł

SZUFLADA  kanapy/łóżka
s200/g89/w18,5 cm
279 zł

BIURKO 140
s140/g67/w74 cm 
869 zł

LAMPA BIURKA 140  
s72/g65,5/w50 cm
329 zł

KOLEKCJA NEST

grafit / modrzew biały

KORPUS/FRONT

Dostępne wybarwienia:

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/nest 

Zobacz film

ŁÓŻKO MULTI
s140,5/d205/w173,5 cm
1990 zł*
*cena bez podłogi i materaca

LAMPA 
łóżka multi
s102,5/g96,5/w66 cm
329 zł

KONTENEREK 
Z POJEMNIKIEM 
do łóżka multi
s52/g92,5/w45 cm
449 zł

MATERAC MODUŁOWY
s4x90/d52/w11 cm
1199 zł

KONTENEREK Z DRĄŻKIEM
do łóżka multi
s52/g92,5/w90 cm
479 zł

KONTENEREK Z PÓŁKAMI
do łóżka multi
s52/g92,5/w92,5 cm
549 zł

BIURKO
s52/g94,5/w89,5 cm
549 zł

SZAFA CARGO
do łóżka multi 
s66,5/g95/w202 cm
1399 zł

REGAŁ
do łóżka multi 
s28/g95/w202 cm
719 zł

SKRZYNKA ŁÓŻKA MULTI
s28,5/g41,5/w19 cm
279 zł

SZUFLADA ŁÓŻKA MULTI
s44,5/g41,5/w28,5 cm
139 zł

ORGANIZERY 
mały
s56/g1,5/w35 cm
84 zł 

ORGANIZER 
do łóżka multi
s102/g1,5/w45 cm
109 zł

TORBA WISZĄCA 
s40/g1,5/w62 cm
69 zł

TABLICA 
suchościeralna 
s56/g3/w29 cm
99 zł

WIESZAK
s3/g5/w7 cm
47 zł/3 szt.

PRZESŁONA 
do łóżka multi
s52/g0,5/w99 cm
79 zł

ZAWIESZKA
s24/g1/w62cm
59 zł

TORBA WISZĄCA 
MINI
s22/g1,5/w15 cm
47 zł

L/P L/P L/P 

L/P możliwy montaż lewo- lub prawostronny.

SZUFLADA SZAFY
 s84/g59,5/w25,5 cm
169 zł
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59 zł

TORBA WISZĄCA 
MINI
s22/g1,5/w15 cm
47 zł

L/P L/P L/P 

L/P możliwy montaż lewo- lub prawostronny.

SZUFLADA SZAFY
 s84/g59,5/w25,5 cm
169 zł
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KOLEKCJA CONCEPT Potrzebny pomysł na pokój młodzieżowy? Concept 
błyskotliwie pomieści wszystkie nastoletnie sprawy.

A kiedy Twoje dziecko zapragnie zmiany, z łatwością
wymienisz kolorowe fronty i nowy pokój gotowy.
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ESTETYKA ŁĄCZY SIĘ Z WYGODĄ

Biurko ulubionym meblem nastolatka? Teraz tak! Szuflady bez prowadnic 
można uwolnić i wykorzystać jako pudełka na najważniejsze gadżety. 
Nauka w wygodnym otoczeniu idzie błyskawicznie, dlatego do łóżka 
dołączyliśmy specjalnie wyprofilowany zagłówek, gotowy na wielogodzinne 
spotkania z notatkami czy wieczorny seans na laptopie.

224 225



ESTETYKA ŁĄCZY SIĘ Z WYGODĄ

Biurko ulubionym meblem nastolatka? Teraz tak! Szuflady bez prowadnic 
można uwolnić i wykorzystać jako pudełka na najważniejsze gadżety. 
Nauka w wygodnym otoczeniu idzie błyskawicznie, dlatego do łóżka 
dołączyliśmy specjalnie wyprofilowany zagłówek, gotowy na wielogodzinne 
spotkania z notatkami czy wieczorny seans na laptopie.

224 225



PROSTA ZMIANA MOCNY EFEKT

Mocny akcent zmienia wszystko. Błękit, czerwień, szafran, czerń, róż i dekor dębowy – 
wybierz kolor frontu i nadaj wnętrzu dowolny charakter. Specjalnym elementem kolekcji 

są, pełniące funkcję uchwytu, silikonowe tulejki w otworach – zawsze zgrane kolorystycznie 
z barwą frontu. Nóżki z naturalnego drewna dębowego nadają lekkość pojemnym, 

geometrycznym bryłom. Wysokość nóżek ułatwia sprzątanie.
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KOLEKCJA CONCEPT

biały / szary / grafit 

KORPUS

Dostępne wybarwienia:

FRONTY

Dostępne wybarwienia:

SZAFA
3-DRZWIOWA
s153/g55/w201,5 cm
1899 zł

SZAFKA
s53,5/g45/w71,5 cm
499 zł

KOMODA  
Z SZUFLADAMI
s53,5/g45/w96,5 cm
729 zł

KOMODA
NISKA
s103,5/g45/w71,5 cm
829 zł

BIURKO
s128/g60/w76 cm
1090 zł

KONTENEREK
s43,5/g43,5/w56 cm
329 zł

SZAFKA RTV
s103,5/g45/w46,5 cm
549 zł

ŁÓŻKO 120X200
s125/d204,5/w93 cm
990 zł*
*cena bez podłogi i materaca

SZUFLADA ŁÓŻKA
s180,5/g59/w17,5 cm
279 zł

SZAFA 
2-DRZWIOWA
s103,5/g55/w201,5 cm
1499 zł

FRONTY
s49,5/g2/w49,5 cm
89 zł

PÓŁKA WISZĄCA
s99,5/g25/w28,5 cm
219 zł

STOLIK NOCNY
s53,5/g45/w46,5 cm
449 zł

KOMODA
s103,5/g45/w96,5 cm
999 zł

REGAŁ WĄSKI
s53,5/g45/w201,5 cm
790 zł

REGAŁ  
SZEROKI
s105/g45/w201,5 cm
1179 zł

ŁÓŻKO 90X200
s95/d204,5/w93 cm
799 zł*
*cena bez podłogi i materaca

SZUFLADA ŁÓŻKA
s180,5/g94/w17,5 cm
349 zł

ZAGŁÓWEK WISZĄCY
od 150 zł

KANAPA ZE STELAŻEM
s95,5/d206/w87 cm
1440 zł*
*cena bez materaca

SZUFLADA KANAPY
299 zł

szafran / niebieski / czerwony
dąb / czarny / różowy

PODUSZKA MODO
49 zł

POJEMNIK VELO
69 zł

LAMPA STOŁOWA
COLLO
229 zł

PODUSZKA MULDO
49 zł

OBRAZ JOURNEY
79 zł

ZEGAR KOMODOWY
PAVE
239 zł

GRAFIKA SHE III
129 zł

LAMPA STOŁOWA EMO
69 zł

RAMKA DO ZDJĘĆ LEVO
19 zł

LAMPION MAŁY 
BARD
69 zł

WIESZAK NA 
BIŻUTERIĘ  LEAF MAŁY
19 zł

KALENDARZ TIMO
99 zł

DEKORACJA ORB III
19 zł

KLOCKI DREWNIANE 
3 SZT.
149 zł

PLED MUFF
219 zł

KOSZ GEO
69 zł

PUDEŁKO SCOLA
(czerwone)
35 zł

LAMPA  
KOMODOWA MUSE
199 zł

PODUSZKA BOULE
42 zł

PODUSZKA BJORN
69 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/concept
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Inspiracji i konkretnych rozwiązań

szukaj na vox.pl/concept
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KOLEKCJA SPOT YOUNG Kolekcja Spot to zaproszenie do świata dziecięcych zabaw. Inspirowana 
godzinami spędzonymi na podwórku:  na huśtawkach, budowaniu baz 
i  zabawach  w chowanego, wprowadza do pokoju energię i dynamikę 

zaklętą w lewitujących, smukłych bryłach i bujanych przybornikach.
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Dla uzupełnienia kolekcji zaprojektowaliśmy też klasyczną kanapę i łóżko 90x200 cm 
z zaskakującym wózkiem Tipi. Można na nim zawiesić tkaninę – dla młodszych będzie 

inspiracją do tworzenia pierwszych indiańskich wigwamów, a dla nastolatków sposobem 
na wydzielenie osobistej strefy. W dolnej części kanapy możesz zamontować szufladę 

lub wysuwane dodatkowe miejsce do spania.
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BIURKO W CENTRUM UWAGI

Dwustronne biurko sprawdzi się zarówno dla rodzeństwa, jak i czwórki 
przyjaciół, którzy akurat mają ochotę pograć w chińczyka. Już nie musisz 
ustawiać biurka pod ścianą lub w kącie. Ty jesteś projektantem swojego 
pokoju i decydujesz, które miejsce będzie najlepsze do zabawy, nauki i pracy.

Czy łóżko może być jednocześnie miejscem do spania, regałem i garderobą? 
Oczywiście! Sprawdź, ile funkcji mieści w sobie łóżko piętrowe Spot – 

schowki na ubrania sezonowe, dwa jeżdżące wieszaki i dwa regały. 
Łóżko zdobyło jedną z najważniejszych nagród w dziedzinie projektowania 

iF DESIGN AWARD 2015 w kategorii Home Furniture.
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KANAPA 
s96/d205/w65 cm, 1130 zł*
Z SZUFLADĄ
1599 zł*
Z ŁÓŻKIEM DOLNYM 
I MASKOWNICĄ
1800 zł*

KOLEKCJA SPOT YOUNG

OŚWIETLENIE LED  
do półek łóżka piętrowego
239 zł

STOLIK   ŁÓŻKA PIĘTROWEGO 
s99/g30/w19,5 cm
169 zł

BALDACHIM ŁÓŻKA
s161/g95/w62 cm
399 zł

ŁÓŻKO PIĘTROWE
s105/d205/w184 cm
4199 zł*

ŁÓŻKO PIĘTROWE  
z baldachimem 
s105/d205/w246 cm
4598 zł**cena bez materaca, podłogi i stolika

*cena bez materaca i podłogi 

KORPUS / FRONT

Dostępne wybarwienia:

akacja

FRONT

Dostępne wybarwienia:

biały

WIESZAK RUCHOMY ŁÓŻKA
s51/g90/w137 cm
769 zł

SZAFA 3-DRZWIOWA 
s128/g60/w210 cm
1649 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA 
s88/g60/w210 cm
1190 zł

KOMODA 4-PIĘTROWA
s88/g60/w150 cm
1199 zł

REGAŁ 
s88/g57/w210 cm
949 zł

SZAFA NAROŻNA 
s105/g100/w210 cm
od 1499 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/spot

STOLIK  Z 
PODNOSZONYM BLATEM 
s67/g51/w57 cm
779 zł

Więcej brył z kolekcji można zobaczyć na stronach 144-147.

STOLIK NOCNY/STOLIK 
Z SZUFLADĄ
s57,5/g47/w48 cm, 479 zł

PODUSZKA 
NA STOLIK 
s51/g46/w4 cm, 119 zł

ŁÓŻKO  Z ŁÓŻKIEM DOLNYM 
I MASKOWNICĄ 
s95/d204/w42
1260 zł*

ŁÓŻKO 
z szufladą i wózkiem Tipi 
s100/d213/w167 cm
2049 zł*

*cena bez materaca i podłogi 

PÓŁKA REGAŁOWA 
s35/g30/w35 cm
169 zł

ŁÓŻKO 120X200 
ZE SZCZYTEM PŁASKIM
s125/d213/w106,5 cm
1199 zł
*cena bez podłogi i materaca PÓŁKA Z WIESZAKAMI 

s35/g12/w35 cm
149 zł

NAMIOT 
do wózka Tipi 
s100/g213/w167 cm
899 zł

WÓZEK TIPI ŁÓŻKA 
s100/g213/w167 cm
990 zł

*cena bez materaca

*cena bez podłogi i materaca

BIURKO 
s128,5/g68/w81,5 cm
499 zł

KONTENEREK
s40/g33/w60 cm
399 zł

BIURKO DWUSTRONNE 
s148/g75/w150 cm
1199 zł

SZUFLADY BIURKA
239 zł/2 szt.

*cena bez materaca i podłogi 

ŁÓŻKO Z SZUFLADĄ 
s95/d204/w42 cm
1059 zł*

TOALETKA
s88/g60/w150 cm
869 zł
LUSTRO TOALETKI
s64/g10/w40 cm
229 zł

BIURKO DWUSTRONNE 
Z OŚWIETLENIEM LED
s148/g75/w150 cm
1539 zł
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KOLEKCJA 4 YOU YOUNG Pozwól dziecku być architektem swojego świata. Bo gdzie 
najbezpieczniej będzie mogło eksperymentować, jeśli nie w domu? 

Meble z kolekcji 4 You pozwalają na pierwsze doświadczenia 
z przestrzenią i podejmowanie własnych decyzji o wystroju wnętrza.
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TU WSZYSTKO JEST PO MOJEMU

Funkcjonalne łóżko 4 You ma wiele możliwości. Węższa wersja łóżka 
4 You pozwala zaaranżować mniejsze przestrzenie pokoi młodzieżowych, 
zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność klasycznego łóżka.
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SZAFA 
NAROŻNA 
s105/g103,5/w206 cm
1690 zł

KOMODA 
z szufladami
s75/g42/w126,5 cm
1190 zł

STOLIK NOCNY
s40,5/g42/w55,5 cm
529 zł

BIURKO 140
s142/g63,5/w78,5 cm
1190 zł

SZAFKA RTV 
s187/g42/w35 cm
799 zł

SZAFA 
2-DRZWIOWA II
s100/g57/w206 cm
1090 zł

SZAFA 
1-DRZWIOWA II
s57,5/g42/w206 cm
729 zł

REGAŁ BOCZNY 
WYSOKI SZAFY 
1-DRZWIOWEJ
s42/g22/w206 cm
599 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/4-you-young

Więcej brył z kolekcji można zobaczyć na stronach 164-167. 

KOLEKCJA 4 YOU YOUNG

dąb / szary / biały / jasny szary
czarny / grafit / niebieski

KORPUS / FRONT

Dostępne wybarwienia:

KOLORY SKRZYNEK

Dostępne wybarwienia:

SKRZYNKA DUŻA
s31,5/g41/w31,5 cm
149 zł

SKRZYNKA MAŁA
s31,5/g41/w16 cm
139 zł

PÓŁKA POPRZECZNA
s65/g25/w54 cm
299 zł

REGAŁ SZEROKI
s92/g40,5/w206 cm
849 zł

NADSTAWKA RTV 
s131,5/g40,5/w54 cm
429 zł

biały

PÓŁKA WZDŁUŻNA
s80,5/g27/w44 cm
299 zł

ŁÓŻKO 1-OSOBOWE
z podłogą
s128/d208/w106 cm
1909 zł*
Łóżko 1-os. 
z podnoszonym stelażem
2380 zł*
*cena bez materaca

ŁÓŻKO 90X200 
z baldachimem
s97,5/d208/w207,5 cm
1390 zł*
*cena bez materaca i podłogi

KANAPA
s95,5/d207/w81,5 cm
1330 zł*
*cena bez materaca

SZUFLADA
s197/g67/w17,5 cm
219 zł

ŁÓŻKO 1-OSOBOWE 
(90x200) bez baldachimu
s95,5/d204/w75 cm
899 zł*
*cena bez materaca i podłogi

KLAMERKA 
do łączenia półek
14,90 zł/ 2szt.

SKRZYNKA ŁÓŻKA
s51/g15/w31,5 cm
139 zł

SZUFLADA ŁÓŻKA
s198/g93/w29 cm
429 zł

243242



SZAFA 
NAROŻNA 
s105/g103,5/w206 cm
1690 zł

KOMODA 
z szufladami
s75/g42/w126,5 cm
1190 zł

STOLIK NOCNY
s40,5/g42/w55,5 cm
529 zł

BIURKO 140
s142/g63,5/w78,5 cm
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SZAFKA RTV 
s187/g42/w35 cm
799 zł
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2-DRZWIOWA II
s100/g57/w206 cm
1090 zł
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1-DRZWIOWA II
s57,5/g42/w206 cm
729 zł

REGAŁ BOCZNY 
WYSOKI SZAFY 
1-DRZWIOWEJ
s42/g22/w206 cm
599 zł

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/4-you-young

Więcej brył z kolekcji można zobaczyć na stronach 164-167. 

KOLEKCJA 4 YOU YOUNG

dąb / szary / biały / jasny szary
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Zobacz film

KOLEKCJA YOUNG USERS Czy jest sposób na przekraczanie granic między światami? Tak – a już na pewno 
między światem dorosłych, młodzieży i dzieci. Te, wydawałoby się, sprzeczne żywioły 

znalazły wreszcie płaszczyznę porozumienia. A przy okazji jeszcze mnóstwo schowków 
i zakamarków. Meble Young Users rosną wraz ze swoim użytkownikiem. 

Kimkolwiek jesteś i w jakimkolwiek jesteś wieku, YU dopasowuje się do Ciebie 
i Twoich potrzeb. Nie bez przyczyny to najbardziej osobiste meble świata. 
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ZJAWISKO NATURALNE

Dla wszystkich, którzy już mieszkają w pokoju Young Users i dla tych, 
którzy dopiero myślą o przestrzeni otwartej na kreatywność, stworzyliśmy 
nowy świat. Projektantka Marta Krupińska, czerpiąc inspiracje z natury, 
dodała nowe elementy, które całkowicie zmieniają charakter znanej kolekcji. 

Efektowne i funkcjonalne wnętrze może powstać w kilku prostych krokach. 
Do nakładek w kolorze dębowym i szarym dobierz inne akcesoria w neutralnych 

barwach. Magnetyczne kostki, litery i  cyfry z naturalnego drewna, w zestawieniu 
z roślinami, pozwolą Ci z łatwością stworzyć domowy ekosystem.
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Do odważnych świat należy! Łącząc czarne fronty z dębowymi, uzyskasz 
zdecydowany efekt, który świetnie sprawdzi się w przestrzeni do 
kreatywnych zadań. Uporządkowane wnętrze to uporządkowane myśli. 
Geometryczne wypełniacze do półek nie tylko pomogą zorganizować 
przestrzeń, nadadzą również charakter całemu wnętrzu.

ZASADA KONTRASTU

Jeśli świat Young Users jest Ci znany, ale chciałbyś wprowadzić 
do niego nieco świeżości, możesz swobodnie połączyć nowe 

elementy z linii Eco z tymi, które już posiadasz. 

NATURALNA ZMIANA
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Kolekcja Young Users zaprojektowana przez Martę Krupińską 
pozwala tworzyć dowolne aranżacje pokoi dla dzieci,
nastolatków i starszej młodzieży.

ZNIOSĄ WSZYSTKIE TWOJE POMYSŁY! Projekt półki stworzony przez studentów 
poznańskiej School of Form, w ramach 

specjalizacji Industrial Design.
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1. Głębokie, podwójne szuflady.
2. Pojemny kontener.
3. Wysuwany, odporny blat. 
Dostępny w trzech wersjach 
kolorystycznych.

CO KRYJE W SOBIE BIURKO

1090 ZŁ

BIURKO INNOWACYJNE 
TRANSFORMERS

Wyróżnienie prestiżowym znakiem TOP DESIGN AWARD stanowi potwierdzenie 
wybitnej jakości wzorniczej produktu. Oceny zgłoszonych produktów dokonuje 

niezależne jury, złożone z międzynarodowych specjalistów w dziedzinie designu. 
Celem konkursu jest promocja doskonałego wzornictwa na europejskim poziomie.
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ODPORNE NA WSZYSTKO, Z WYJĄTKIEM KREATYWNOŚCI

Proste w formie meble Young Users wykonane są z nowoczesnej płyty laminowanej, odpornej 
na uszkodzenia i łatwej w utrzymaniu w czystości. Nakładki z blachy na fronty mebli wymienisz 
w mgnieniu oka. Twoje dziecko równie szybko nałoży na nie magnesy, plakaty, gry i szkolne 
ściągi. Suchościeralnymi pisakami podpisze swoje szafki i własne wnętrze gotowe.
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Zobacz film

ORGANIZER FILCOWY 
kwadratowy
49 zł

TABLICA SMART
99 zł

POJEMNIK MAŁY
39 zł

Akcesoria do drzwi Smart:

PANELE PODŁOGOWE QUERRA 
CLASSIC, DĄB MACCHIATO
59,90 zł/m2

KRZESŁO SHELL
699 zł

LAMPA STOŁOWA COLLO
199 zł

LAMPA PODŁOGOWA COLLO
299 zł

WARCABY
69 zł

LISTWA PRZYPODŁOGOWA 
ESPUMO ESP101
36,90  zł/szt.

NAKŁADKA 
DREWNOPODOBNA YU
139 zł

SKRZYDŁO DRZWIOWE SMART 
Z MUFAMI, DĄB SYBERYJSKI
od 789,36 zł/szt.

Z VOX URZĄDZISZ 
CAŁE WNĘTRZE
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KOLEKCJA 
YOUNG USERS

SZAFA NAROŻNA
s104,5/g106/w159 cm
1290 zł

BIURKO L 140
s140/g65/w75 cm
899 zł

KONTENEREK BIURKA
L 140
s35,5/g65/w35 cm
229 zł

SZAFKA KOSTKA  
z szufladami
s53,5/g53/w53 cm
399  zł

SZAFKA 2-DRZWIOWA
s106/g53/w53 cm
449 zł

SZAFKA KOSTKA
s53,5/g43/w53 cm
279 zł

BIURKO 120
s120/g60/w75 cm
599 zł

BIURKO NAROŻNE
s135/g130/w75 cm
1090 zł

BIURKO 
TRANSFORMERS*
s138-178/g65/w79 cm
1390 zł

REGAŁ ZAMKNIĘTY
s106/g43/w159 cm
990 zł

REGAŁ OTWARTY
s53/g31,5/w159 cm
449 zł*

SZAFA 1-DRZWIOWA
s53/g43/w159 cm
549 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA
s106/g53/w159 cm
990 zł

*dwie wersje kolorystyczne do wyboru

alpejska biel / czerń

KORPUS / FRONT

Dostępne wybarwienia:

*cena bez wypełniacza kratki

NADSTAWKA 
szafy narożnej
s104,5/g106/w53,5 cm
599 zł

PÓŁKA I
s53/g31,5/w159 cm
399zł

PÓŁKA L
s106,5/g31,5/w106 cm
399 zł

PÓŁKA SKOŚNA
s53/g30/w53,5 cm
279 zł

KOMODA
s53,5/g43/w106 cm
599 zł

PÓŁKA PROSTA
s106/g20/w4 cm
149 zł

KOMODA SZEROKA
s106,5/g43/w106 cm
849 zł

Zobacz film

Kreuj swoją przestrzeń, tak jak chcesz.
Inspiracji i konkretnych rozwiązań 

szukaj na vox.pl/youngusers

WYPEŁNIACZ KRATKA
s48/g29,5/w48 cm
119 zł

WYPEŁNIACZ PLUS
s48/g29,5/w48 cm
119 zł

WYPEŁNIACZ X
s48/g29,5/w48 cm
119 zł

WIESZAK ŚCIEK
s37/g6/w49 cm
79 zł

WIESZAK MONKEY 
s9/g2/w23 cm
49 zł/3 szt.

WIESZAK HACZYK
s3/g3/w34 cm
37 zł
s3/g3/w16,5 cm
19 zł

PODEST 53X53
s54/g53/w35 cm
310 zł
SZUFLADA
s44/g51/w30 cm
170 zł

SZAFKA RTV
s106/g41,4/w53 cm
399 zł

SZAFKA RTV 
z podestem i szufladą
s107/g53/w106,5 cm
1009 zł

ŁÓŻKO 
z pojemnikiem 1
20x200
s125,6/d204,5/w69,6 cm
989 zł*
*cena bez stelaża i materaca

PÓŁKA KOSTKA
s53/g31,5/w53 cm
279 zł

PÓŁKA KOSTKA 
dwukolorowa
s53/g31,5/w53 cm
279 zł

PÓŁKA
ścienna pojedyncza
s53/g31.5/w53 cm
169 zł

MATERAC 
PEŁZAJĄCY 
Z WAŁKIEM II
s90/d200/w19 cm
1390 zł
s120/d200/w19 cm
1890 zł

STOLIK
s97/g93/w30,5 cm
679 zł

PODEST
s107/g95/w35 cm
490 zł
SZUFLADA
s97/g93/w30 cm
280 zł

PODEST NAROŻNY
s104,5/g106,5/w35 cm
590 zł
SZUFLADA 
s104,5/g106,5/w35 cm
310 zł

KANAPA Z PODNOSZONYM 
STELAŻEM
s95,5/d207/w70 cm
1190 zł*
Z PODNOSZONYM 
STELAŻEM I SZUFLADĄ
s95,5/d207/w70 cm
1540 zł*
Z PODNOSZONYM 
STELAŻEM I ŁÓŻKIEM 
DOLNYM
s95,5/d207/w70 cm
1849 zł*

ŁÓŻKO 
s95,5/d205,5/w70 cm
599 zł*
SZUFLADA ŁÓŻKA 
s93/d200/w23 cm
350 zł*
ŁÓŻKO DOLNE 
z maskownicą
s87/d200/w20 cm
659 zł*

*cena bez materaca

*cena bez materaca i podłogi*możliwość kupienia z białym lub czarnym frontem

PODEST KANAPY*
s95/g212,5/w35 cm
990 zł
MASKOWNICA KANAPY
s203/g2/w27 cm
180 zł 
SZUFLADA 
PODESTU KANAPY
s93/g200/w23,5 cm
380 zł

PODEST
s107/g53/w35 cm
390 zł 
SZUFLADA 
s97/g51/w30 cm
220 zł

dwustronne czarno-białe szuflady
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PRZYKŁADOWE NAKŁADKI NA MEBLE
NAKŁADKI METALOWE

DART
s53/w52,5 cm
79 zł

BASKET-BAL
s53/w52,5 cm
89 zł

NAKŁADKI KOLOROWE 
s53/w52,5 cm
79 zł

NA FRONT BIURKA
s35/w34,5 cm
54 zł

POLSKA INACZEJ
s53/w52,5 cm
79 zł

COMIC POOF
s53/w52,5 cm
89 zł

BOOM
s53/w52,5 cm
89 zł

HONK
s53/w52,5 cm
89 zł

WARCABY
s53/w52,5 cm
79 zł

TABLICZKA MNOŻENIA
s53/w52,5 cm
79 zł

ZAKAZ WSTĘPU
s53/w52,5 cm
79 zł

GEOMETRY
s53/w52,5 cm
79 zł

MEMO BOY
s53/w52,5 cm
79 zł

BIG GRAPH
s53/w52,5 cm
79 zł

BIG GRAPH
s53/w52,5 cm
79 zł

BIG GRAPH
s53/w52,5 cm
79 zł

WYPEŁNIACZ PLUS
s48/g29,5/w48 cm
119 zł

WYPEŁNIACZ „U”
s48/g29/w24,5 cm
od 99  zł

NAKŁADKA ECO
s53/w52,5 cm i s35/w34,5
139 zł i 119 zł

WYPEŁNIACZ KRATKA
s48/g29,5/w48 cm
od 119 zł

BOO
s53/w52,5 cm
79 zł

ZONK
s53/w52,5 cm
89 zł
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BABY VOX. 
KOLEKCJE 
DLA DZIECI

Wierzymy, że przestrzeń oddziałuje 
na nas w bezpośredni sposób. 
Piękne i kreatywne otoczenie rozwija 
i uwrażliwia. Dlatego chcemy stworzyć 
dzieciom najlepsze środowisko, 
w którym będą mogły swobodnie 
wzrastać i stawać się wolnymi, 
wartościowymi ludźmi. Nasze meble 
i dodatki zostały zaprojektowane 
tak, aby bezpiecznie i komfortowo 
przywitać małego człowieka 
w Waszym domu.
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SYSTEM CREATIVENOWOŚĆ Meble Creative doskonale odnajdą się w pokojach dla dzieci. Dzięki konfiguratorowi możesz 
stworzyć nie tylko ciekawe połączenia kolorystyczne, które pobudzą dziecięcą wyobraźnię, ale 

przede wszystkim funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu meble – zarówno dla Ciebie, jak i szybko 
rozwijającego się maluszka, który z ciekawością będzie poznawał otaczający go świat. Zadbaj o jego 

zadowolenie i bezpieczeństwo nawet w najmniejszym detalu, tworząc takie meble jak szafa bez 
uchwytów czy niski regał, który ułatwi mu dostęp do wszystkich ulubionych zabawek. 
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Z VOX URZĄDZISZ 
CAŁE WNĘTRZE

NCS S 1005-Y80R

NCS S 1515-Y80R

NCS S 1020-Y10R

KOLORYSTYKA ŚCIAN

LISTWA PRZYPODŁOGOWA 
EVERA EV701
40,99 zł/szt.

STOLIK DZIECIĘCY MATCH 
169 zł

PŁYTY: SZARA ORAZ SZAFRAN
NOGI: STELAŻ GIĘTY METALOWY CZARNY
UCHWYT: WALEC METALOWY CZARNY

REGAŁ NISKI 
POJEDYNCZY 
CREATIVE
939 zł

LAMPA KOMODOWA KONO
 99 zł

DESKA PODŁOGOWA LAKIEROWANA 
SKANDINAVIEN 1-LAMELOWA 
DĄB FOSEN
259 zł/m²

ŁÓŻECZKO LOUNGE
od 1190 zł

KOSZ MOTA
99 zł

REGAŁ NISKI POTRÓJNY CREATIVE 
1309 zł

ZABAWKA OŚMIORNICZKA 
159 zł
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KOLEKCJA LOUNGE Z meblami z kolekcji Lounge zbudujesz harmonijną i bezpieczną 
przestrzeń dla Twojego maluszka. Połączenie ciepłej szarości lub bieli 

z naturalnymi drewnianymi nogami i uchwytami wprowadzi do wnętrza 
przytulny klimat, sprzyjający odpoczynkowi i byciu razem.
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SZAFA 2-DRZWIOWA
s100/g55/w186,5 cm
990 zł

PRZEWIJAK
s59/g78/w10,5 cm
169 zł

KOMODA
s100/g55/w86,5 cm
890 zł

TAPCZANIKŁÓŻECZKO 70X140
s75/d144,5/w97 cm
1490 zł

ŁÓŻECZKO 60X120
s65/d124,5/w97 cm
1190 zł

CECHY:

• Łóżeczko ma trzy poziomy regulacji 
wysokości podłogi, dzięki czemu 
dostosujesz je idealnie do Waszych 
aktualnych potrzeb.

• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
„wielkie” zmiany, przebudujesz łóżeczko 
70x140 w tapczanik dla kilkulatka.

Zobacz 
kolekcję
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SZAFA 2-DRZWIOWA
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990 zł

PRZEWIJAK
s59/g78/w10,5 cm
169 zł

KOMODA
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wysokości podłogi, dzięki czemu 
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• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
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70x140 w tapczanik dla kilkulatka.

Zobacz 
kolekcję
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KOLEKCJA VINTAGE Jeśli kochacie wnętrza w stylu retro i nie wyobrażacie sobie pokoju 
dziecięcego bez pastelowych barw, kolekcja Vintage jest dla Was. 

Dekoracyjnym motywem są pochylone fronty szuflad dostępne 
w sześciu subtelnych kolorach. Pozostaje tylko wybrać swój ulubiony.
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KOMODA  
Z 5 SZUFLADAMI
s50,5/g40,5/w128 cm
1139 zł

PRZEWIJAK
s59/g81/w10 cm
149 zł

KOMODA 
Z 3 SZUFLADAMI
s100/g58,5/w90 cm
od 1119 zł

TAPCZANIKŁÓŻECZKO 70X140
s75/d144,5/w102,5 cm
1390 zł

ŁÓŻECZKO 60X120
s65/d124,5/w102,5 cm
1190 zł

CECHY:

• Łóżeczko ma trzy poziomy regulacji 
wysokości podłogi, dzięki czemu 
dostosujesz je idealnie do Waszych 
aktualnych potrzeb.

• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
„wielkie” zmiany, przebudujesz łóżeczko 
70x140 w tapczanik dla kilkulatka.

Zobacz 
kolekcję
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KOLEKCJA ALTITUDE Mniej znaczy więcej – ta idea przyświecała nam przy tworzeniu kolekcji 
Altitude. Połączyliśmy w niej prostotę i funkcjonalność. Drewniane 

wykończenie nadało meblom nowoczesny charakter, a uniwersalne kolory 
frontów, grafit i biel, sprawiły, że meble pasują do każdego wnętrza.
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SZAFA 2-DRZWIOWA
s90/g53/w184 cm
1490 zł

PRZEWIJAK
s59/g77/w10,5 cm
139 zł

KOMODA
s90/g53/w84,5 cm
990 zł

TAPCZANIKŁÓŻECZKO 70X140
s75/d145/w98,5 cm
1099 zł

ŁÓŻECZKO 60X120
s65/d124,5/w98,5 cm
899 zł

CECHY:

• Łóżeczko ma trzy poziomy regulacji 
wysokości podłogi, dzięki czemu 
dostosujesz je idealnie do Waszych 
aktualnych potrzeb.

• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
„wielkie” zmiany, przebudujesz łóżeczko 
70x140 w tapczanik dla kilkulatka.

Zobacz 
kolekcję
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SZAFA 2-DRZWIOWA
s90/g53/w184 cm
1490 zł

PRZEWIJAK
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KOLEKCJA MITRA Zainspirowani designem lat 50. i 60. przenieśliśmy jego klimat do 
naszej nowej kolekcji Mitra. Zgrabne, drewniane nogi nadają meblom 
lekkość i elegancję, a uniwersalna kolorystyka nie znudzi się po chwili. 

Ponadczasowe piękno i funkcjonalność tych mebli sprawią, że pozostaną 
w Twoim domu na dłużej. Gdy już nadejdzie czas, z łatwością zdemontujesz 

przewijak z komody, a łóżeczko zmienisz w tapczanik dla kilkulatka.
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SZAFA 2-DRZWIOWA
s100/g58/w207,5 cm
1540 zł

PRZEWIJAK
s59/g81/w10 cm
179 zł

KOMODA
s100/g58/w86,5 cm
1190 zł

TAPCZANIKŁÓŻECZKO 70X140
s75/d144,5/w99 cm
1490 zł

ŁÓŻECZKO 60X120
s65/d124,5/w99 cm
1290 zł

CECHY:

• Łóżeczko ma trzy poziomy regulacji 
wysokości podłogi, dzięki czemu 
dostosujesz je idealnie do Waszych 
aktualnych potrzeb.

• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
„wielkie” zmiany, przebudujesz łóżeczko 
70x140 w tapczanik dla kilkulatka.

Zobacz 
kolekcję
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KOLEKCJA SIMPLE Na wczesnym etapie rozwoju bliskość jest podstawową potrzebą dziecka. Uniwersalne 
łóżeczko Simple możesz dostawić do dowolnego łóżka dla dorosłych i mieć swój skarb 

na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo kolekcja Simple rośnie razem z dzieckiem, towarzysząc 
mu na wszystkich etapach rozwoju. Wypróbuj różne kolory frontów, wybierz nóżki 

oraz uchwyty i stwórz wymarzony dziecięcy pokój.
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ŁÓŻECZKO 70X140
s74,5/d140/w80,5 cm 
od 1629 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA
 s92,5/g55/w185 cm
od 1298 zł

PRZEWIJAK
s90/g77,5/w30 cm 
od 249 zł

KOMODA
s90/g45/w90 cm
od 1069 zł

TAPCZANIK

CECHY: 

• Stwórz własną wersję łóżeczka dla swojego 
maluszka, wybierając kolor korpusu, 
szczytu oraz rodzaj nóżek.

• Po zdjęciu jednego boku łóżeczka 
możesz dostawić je do dowolnego łóżka 
dla dorosłych i mieć maleństwo na 
wyciągnięcie ręki.

• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
„wielkie” zmiany, przebudujesz łóżeczko 
70x140 w tapczanik dla kilkulatka.

SKRZYNIA 
NA ZABAWKI
s90/g47/w46,5 cm
od 529 zł

Zobacz 
kolekcję
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KOLEKCJA CONCEPT Dla mebli Concept wiek nie ma znaczenia. Urządzisz nimi pokój 
dla dzieci na różnym etapie rozwoju. Dla tych najmniejszych jest 
łóżeczko, komoda z przewijakiem oraz regał do przechowywania 

najpotrzebniejszych akcesoriów i środków do pielęgnacji. 
A dla starszego rodzeństwa tapczanik i pojemna szafa.
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ŁÓŻECZKO 60X120
s65/d124,5/w97 cm
1190 zł

SOFKA ŁÓŻECZKO 70X140
s75/d144,5/w97 cm
1290 zł

TAPCZANIK

KOMODA
s103,5/g55/w96,5 cm
1049 zł

PRZEWIJAK 
s59/g77/w10 cm
179 zł

SZAFA 
2-DRZWIOWA
s103,5/g55/w201,5 cm
1499 zł

CECHY:

• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
„wielkie” zmiany, przebudujesz łóżeczko 
70x140 w tapczanik dla kilkulatka.

• Łóżeczko 60x120 zamienisz w sofkę, 
z wygodnym miejscem do oglądania 
książeczek i odpoczynku.

• Wybierz jeden z sześciu dostępnych 
kolorów frontów: błękit, czerwień, szafran, 
dąb, czarny lub różowy.

Zobacz 
kolekcję
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ŁÓŻECZKO 60X120
s65/d124,5/w97 cm
1190 zł

SOFKA ŁÓŻECZKO 70X140
s75/d144,5/w97 cm
1290 zł

TAPCZANIK

KOMODA
s103,5/g55/w96,5 cm
1049 zł

PRZEWIJAK 
s59/g77/w10 cm
179 zł

SZAFA 
2-DRZWIOWA
s103,5/g55/w201,5 cm
1499 zł

CECHY:

• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
„wielkie” zmiany, przebudujesz łóżeczko 
70x140 w tapczanik dla kilkulatka.

• Łóżeczko 60x120 zamienisz w sofkę, 
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KOLEKCJA 4 YOU BABY
Kiedy stajesz się rodzicem, zaczynasz myśleć o przyszłości. Rozumiemy to i dlatego 
zaprojektowaliśmy łóżeczko, które pomoże nadążyć za wszystkimi zmianami. 
Łóżko niemowlęce, gdy przyjdzie na to pora, samodzielnie przebudujesz w 
tapczanik dla kilkulatka. Ale to nie koniec! Z pozostałych elementów złożysz biurko 
z praktycznymi szczebelkami na organizery. Trzy meble w cenie jednego? 
To mądry i praktyczny wybór.

PRZEWIJAK
s82/g77,5/w28 cm
279 zł

KOMODA 
s85/g44/w97 cm
979 zł

ŁÓŻECZKO
60X120
s65/d124,5/w105,5 cm
1190 zł

SOFKA

ŁÓŻECZKO 70X140
s75d144,5/w99,5 cm
1290 zł

BIURKO TAPCZANIK

++

CECHY:

• Kiedy w Waszym życiu pojawi się dziecko, 
do łóżka z baldachimem z kolekcji 4 You 
z łatwością dostawicie łóżeczko dla 
maluszka.

• Jeden z boków łóżeczka posiada trzy 
wyjmowane szczebelki, które umożliwiają 
swobodne wchodzenie i wychodzenie 
dziecka.

• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
„wielkie” zmiany, przebudujesz łóżeczko 
70x140 w tapczanik dla kilkulatka oraz 
biurko.

Zobacz 
kolekcję
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Kolekcja inspirowana godzinami spędzonymi na podwórku, na huśtawkach, 
budowaniu baz i zabawach w chowanego, wprowadza do dziecięcego pokoju 
energię i dynamikę. Zadbaliśmy również o to, aby nasze meble mogły służyć Wam 
dłużej. Dlatego, gdy przyjdzie na to czas, w łatwy sposób samodzielnie zmienisz 
komodę w biurko, a łóżeczko przekształcisz w tapczanik dla kilkulatka.

KOLEKCJA SPOT

SZAFA 2-DRZWIOWA
s100/g60/w202,5 cm
1290 zł

KOMODA 
Z PRZEWIJAKIEM
s98/g64/w185 cm
1190 zł

KOMODA BIURKO

CECHY:

• Komodę z przewijakiem niezbędną do 
pielęgnacji maluszka zmienisz w biurko 
dla kilkulatka. A z dolnej szafki powstanie 
praktyczna skrzynia na zabawki.

• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
„wielkie” zmiany, przebudujesz łóżeczko 
70x140 w tapczanik dla kilkulatka.

ŁÓŻECZKO 70X140
s75/g152/w97,5 cm
1290 zł

ŁÓŻECZKO 60X120
s65/g132/w97,5 cm
1190 zł

SOFKATAPCZANIK 

Zobacz 
kolekcję
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Wspólnie ze specjalistami z obszarów psychologii, antropologii oraz socjologii, 
zrealizowaliśmy szereg badań dotyczących potrzeb dzieci, młodzieży oraz ich 
rodziców. Na ich podstawie stworzyliśmy kolekcję, która podąża za wiekiem, 
wymaganiami i zainteresowaniami Twojego dziecka. 

KOLEKCJA YOUNG USERS

KOMODA 
s106,5/g53,5/w61 cm
599 zł

SZAFA 2-DRZWIOWA
s106/g53/w159 cm
1090 zł

PODEST 
Z SZUFLADĄ
s107/g53/w35 cm
610 zł

ŁÓŻECZKO 70X140
s75/d145/w99,5 cm
1190 zł

TAPCZANIK

CECHY:

• Dzięki wymiennym frontom stworzysz 
kolorowy pokój dla maluszka.

• Łóżeczko 60x120 zamienisz w sofkę, 
z wygodnym miejscem do oglądania 
książeczek i odpoczynku.

• Kiedy Twój maluszek będzie gotowy na 
„wielkie” zmiany, przebudujesz łóżeczko 
70x140 w tapczanik dla kilkulatka.

Zobacz 
kolekcję
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Stoliki dla dzieci z kolekcji Match mogą wędrować z najmłodszymi po 
całym domu. Dzięki uniwersalnej kolorystyce bez problemu dopasujesz 
je do swojego wnętrza. A gdy dzieci podrosną, stolik posłuży za taboret 
lub podstawkę na kwiaty. 

KOLEKCJA MATCH

TABORET SZARY
s34,5/g34,5/w30 cm
129 zł

STOLIK SZARY
s52,5/g52,5/w48 cm
169 zł

STOLIK DĘBOWY
s52,5/g52,5/w48 cm
169 zł

STOLIK BIAŁY
s52,5/g52,5/w48 cm
169 zł

TABORET DĘBOWY
s34,5/g34,5/w30 cm
129 zł

TABORET BIAŁY
s34,5/g34,5/w30 cm
129 zł

CECHY:

• Trzy kolory mebli, które dopasujesz do 
każdego wnętrza.

• Lekkie i poręczne meble mogą z łatwością 
wędrować po całym domu.

Zobacz 
kolekcję
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KOLEKCJA TULI Pokój Tuli to miejsce do samodzielnego odkrywania świata przez dziecko, 
z przedmiotami dostosowanymi do małych rączek i ciągle rozwijającej się 

motoryki. Stoliki i taborety Tuli mogą wędrować z Wami po całym domu 
i ułatwiać wspólną zabawę. Kolekcja Tuli, zaprojektowana przez Joannę 

Leciejewską, zdobyła tytuł Must have 2018. 
Zobacz 
kolekcję
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REGAŁ
s90/g42/w86,5 cm
499 zł 

STOLIK BIAŁO-RÓŻOWY
s59,5/g50/w49 cm
229 zł

STOLIK ŻÓŁTO-ZIELONY
s59,5/g50/w49 cm
229 zł

TABORET NIEBIESKO-ZIELONY
s46/g25/w30,5 cm
149 zł

TABORET BIAŁO-NIEBIESKI
s46/g25/w30,5 cm
149 zł

STOLIK BIAŁO-NIEBIESKI
s59,5/g50/w49 cm
229 zł

TABORET ZIELONO-ŻÓŁTY
s46/g25/w30,5 cm
149 zł

TABORET ŻÓŁTO-RÓŻOWY
s46/g25/w30,5 cm
149 zł

Kolekcja Tuli zaprojektowana została również z myślą o przestrzeniach publicznych. 
Może być alternatywą dla tradycyjnych kącików dziecięcych w kawiarniach, sklepach 
czy muzeach. Prosty nowoczesny design pasuje do każdego wnętrza. Lekkie, poręczne 
meble szybko rozstawisz i w łatwy sposób złożysz. Ustawiając taborety i stoliki jeden na 
drugim, zyskasz dodatkową przestrzeń do przechowywania drobiazgów. Wsuwając 
taboret pod stolik, zaoszczędzisz miejsce i uporządkujesz kącik zabaw dziecka.
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MEBLE
TAPICEROWANE

Dla wielu z nas najważniejsze meble 
w domu to te, dzięki którym możemy 
odpocząć. Kanapy, fotele, pufy, 
podnóżki, szezlongi – uwielbiamy je, 
bo pozwalają złapać oddech i mieć 
chwilę tylko dla siebie.  
Każdy wypoczywa nieco inaczej, 
dlatego zadbaliśmy o to, aby 
niemal wszystkie modele mebli 
tapicerowanych dostępne były 
w kilkudziesięciu rodzajach 
i kolorach tkanin. Wybierz styl 
pasujący do Twojego wnętrza, obicie, 
które sprawdzi się w codziennym 
użytkowaniu oraz funkcje, których 
najbardziej potrzebujesz. 

W salonach VOX przygotowaliśmy 
próbniki tkanin. Tam dowiesz się 
również, jaka jest ich dostępność  
dla poszczególnych kolekcji.

Zobacz katalog 
Mebli Tapicerowanych

304 305



MEBLE
TAPICEROWANE

Dla wielu z nas najważniejsze meble 
w domu to te, dzięki którym możemy 
odpocząć. Kanapy, fotele, pufy, 
podnóżki, szezlongi – uwielbiamy je, 
bo pozwalają złapać oddech i mieć 
chwilę tylko dla siebie.  
Każdy wypoczywa nieco inaczej, 
dlatego zadbaliśmy o to, aby 
niemal wszystkie modele mebli 
tapicerowanych dostępne były 
w kilkudziesięciu rodzajach 
i kolorach tkanin. Wybierz styl 
pasujący do Twojego wnętrza, obicie, 
które sprawdzi się w codziennym 
użytkowaniu oraz funkcje, których 
najbardziej potrzebujesz. 

W salonach VOX przygotowaliśmy 
próbniki tkanin. Tam dowiesz się 
również, jaka jest ich dostępność  
dla poszczególnych kolekcji.

Zobacz katalog 
Mebli Tapicerowanych

304 305



ESTARNOWOŚĆ Lekkość i wygoda – te słowa najlepiej oddają charakter mebli z kolekcji Estar. Kompaktowe sofy 
i fotele, za sprawą solidnych, ale jednocześnie delikatnych czarnych nóżek, sprawiają wrażenie 
wyjątkowo subtelnych. Dzięki smukłym podłokietnikom meble te prezentują się też wyjątkowo 

elegancko. Sofa dodatkowo skrywa praktyczną funkcję spania.
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CHILLNOWOŚĆ Meble modułowe są idealnym wyborem dla wszystkich, którzy cenią sobie wolność wyboru. 
Z niezależnych część kolekcji Chill można złożyć królewskie miejsce wypoczynku, a w razie potrzeby 

zmienić konfigurację i zaaranżować wygodną przestrzeń dla gości. Postaw na Chill i swobodnie kreuj 
strefę wypoczynkową w Twoim domu.
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SLIDE Zmieniają się nasze upodobania i potrzeby, zmieniamy się my, a wraz z nami przestrzeń naszego 
mieszkania. Dlatego sofa Slide dostosowuje się  do wielu domowych sytuacji. Sofę zaprojektowała 

Marta Krupińska. W skład kolekcji wchodzą: sofa z dwoma pojemnikami i dwa rodzaje pufa: mały 
i duży, oba z pojemnikiem, dostosowane wysokością do siedziska sofy.

315314
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Sofa Slide projektu Marty Krupińskiej została nagrodzona 
prestiżowym tytułem Must Have! Must Have to plebiscyt 
organizowany przez Łódź Design Festival, wyróżniający najlepsze 
polskie wdrożenia pochodzące od polskich projektantów 
i producentów. W tym roku konkurs organizowany jest po raz 10. 

Sofa Slide może być klasyczną kanapą, ale także 
kanapą dwustronną, gdy macie ochotę posiedzieć 
osobno, zachowując bliskość. Dzięki niezależnie 
przesuwanym siedziskom bez wysiłku uzyskasz dwa 
szezlongi. Albo tylko jeden, jeśli reszta towarzystwa 
woli akurat posiedzieć na klasycznej kanapie.  
A gdy goście się zasiedzą – wystarczy kilka ruchów 
i dodatkowa przestrzeń do spania gotowa.
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HARMONIC Tapicerowane łóżka zaprojektowała Joanna Leciejewska. Szare lub beżowe harmonijnie wkomponuje 
się w wystrój każdej sypialni. Wyściełana tkaniną skrzynia nada wnętrzu przytulność. Miękki zagłówek 
umili leniwe, niedzielne poranki z książką, kawą, śniadaniem do łóżka. Łóżko tapicerowane dostępne 

w dwóch wersjach tkaninowych: hamilton 2805 (szary) i lecco 27 (beżowy).
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GEOMETRIC PURIC
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PELO Proste, lekkie, nowoczesne moduły, dzięki którym stworzysz narożniki i sofy idealnie dostosowane 
do Twojego wnętrza. Podstawę kolekcji stanowią trzy rodzaje modułów: pojedynczy, narożny i puf, 

które można konfigurować na wiele sposobów. 
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SOPHIE Sofy, narożniki, fotel i puf zostały stworzone w  imię piękna i wygody. 
Poczuj ich aksamitną elegancję i miłe w dotyku obłe kształty. Kolekcję 

tworzą:  2-, 2,5-, 3- i 3,5-osobowa, fotel, puf-podnóżek.
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PELUSA Potężny, dostojny narożnik, prawdziwy król salonu. Dzięki swym niebanalnym rozmiarom skupi uwagę 
wszystkich gości. Wypełnienie z naturalnego pierza sprawia, że odpoczynek na nim to przyjemność 

najwyższej jakości. Kolekcja do indywidualnej konfiguracji sof i narożników.
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DUVET Sofy, narożnik oraz fotel z tej kolekcji cechuje wygoda i elegancja w każdym detalu. Poduszki – 
oparciowe i dekoracyjne – nadają kolekcji szczególną miękkość,  dzięki której możesz zmienić swój 
salon w przytulne miejsce odpoczynku. W skład kolekcji wchodzą sofy: 2-, 2,5- i 3-osobowa, narożnik 

z dostępną opcją prawo- i lewostronną oraz fotel.
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LIAM Sofa, narożnik i puf Liam to wygodne meble dające dużo przestrzeni 
do odpoczynku. Dzięki zaokrąglonym brzegom są wyjątkowo 

zgrabne. Liam to także łatwość w utrzymaniu czystości. Wysokie 
nóżki ułatwiają sprzątanie pod sofą.
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To modułowy system, w którym sam decydujesz o ostatecznym kształcie narożnika 
i o jego funkcjach, zestawiając ze sobą poszczególne elementy. Dyskretny system do 
mocowania modułów został ukryty pod meblem. Do wyboru są następujące moduły: 
narożnik, sofa 2- i 3,5-osobowa, moduł kanapa 1,5-osobowa, moduł szezlong, moduł 
pojedynczy z bokiem, moduł narożny oraz puf duży.

MODUS

332 333
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Miękki i głęboko pikowany narożnik z kolekcji Cotta to idealne 
rozwiązanie do małych mieszkań bez wydzielonej sypialni. 

W skład kolekcji wchodzą: narożnik, narożnik duży, dostępne 
w wersji prawo- lub lewostronnej, 3-osobowa sofa 

oraz fotel i puf z pojemnikiem.

COTTA
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BANCONOWOŚĆ Jeśli marzysz o miejscu, w którym przez wiele godzin oddasz się rozmyślaniom, czytaniu książek 
czy słuchaniu muzyki, fotel Banco jest idealnym wyborem dla Ciebie. Smukła, obrotowa podstawa 

sprawia, że mebel ten nie przytłoczy niewielkiej przestrzeni. A podnóżek? Któż by go nie chciał, 
szczególnie na długie jesienne wieczory.

NOWOŚĆ Jeśli marzysz o miejscu, w którym przez wiele godzin oddasz się rozmyślaniom, czytaniu książek 
czy słuchaniu muzyki, fotel Banco jest idealnym wyborem dla Ciebie. Smukła, obrotowa podstawa 
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FINT Dla wielu z nas dom jest przede wszystkim miejscem odpoczynku. Fotel 
Fint to kandydat na ulubiony mebel każdego, kto po intensywnym dniu 

potrzebuje chwili relaksu. Dwie pozycje oparcia pozwalają dostosować kąt 
nachylenia fotela do aktualnych potrzeb. W tylnej części fotela znajduje 

się miejsce na odwieszenie pledu oraz odłożenie np. poduszki. Jeszcze 
tylko podnóżek i wymarzone miejsce dla siebie gotowe.

338 339
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VOLT W tym głębokim, wygodnym fotelu o ergonomicznej formie nie tylko 
odpoczniesz, poczytasz, lecz także z powodzeniem utniesz sobie drzemkę. 
Ponadczasowa forma fotela-uszaka to gwarancja wygody. Fotel dostępny 

jest w dwóch wersjach: z nóżkami lub podstawą obrotową. 

340 341
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LOFT
Fotel i puf z kolekcji Loft są tak stylowe, że każda epoka 
chciałaby je mieć na wyłączność. To absolutnie ponadczasowe 
meble. W kolekcji dostępne są: sofa, fotel i puf.

GRANT
Naturalne wełniane obicie i opływowy, otulający kształt sprawiają, 

że fotel Grant to wymarzone miejsce na popołudniową drzemkę. Stabilne 
drewniane nóżki, lekko pochylone siedzisko i puf wprost pod nogi 

gwarantują relaks głęboki jak sen. W kolekcji dostępne są: fotel i podnóżek.
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Aplikacja VOXBOX to intuicyjny 
program do aranżacji wnętrz. 
Wykonane w nim realistyczne 
wizualizacje ułatwią wybór 
konkretnych produktów. 

PROGRAM 
DO ARANŻACJI
WNĘTRZ 
VOXBOX

344 345
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ZAPROJEKTUJESZ

i urządzisz swoją przestrzeń, 

korzystając z szerokiego wyboru 

podłóg, drzwi, mebli, lamp 

i dodatków z oferty VOX.

WYCENISZ

cały projekt i otrzymasz 

szczegółową kalkulację. Nie musisz

trudzić się nad obliczeniami, 

program wyliczy za Ciebie

np. niezbędną liczbę paczek 

z wybranym rodzajem podłogi.

ZAMÓWISZ

wybrane produkty, przechodząc od 

projektu do sklepu internetowego 

VOX. Jeśli wykonasz projekt 

w jednym z salonów VOX, razem 

z naszym doradcą złożysz tam 

zamówienie.

W 2020 roku program VOXBOX 

otrzymał tytuł laureata w konkursie 

Dobry Wzór. Jury w uzasadnieniu 

zwróciło uwagę na praktyczność 

i użyteczność aplikacji, która 

pomaga zaprojektować 

wymarzone wnętrza bezpośrednio 

w przeglądarce internetowej.

Doceniło także interfejs programu, 

który jest przyjazny nawet dla 

niedoświadczonego użytkownika.    

SZUKASZ
INSPIRACJI?

ZAPROJEKTUJ SWOJE WNĘTRZE W VOXBOX

Skorzystaj z naszej bazy 

gotowych projektów. Wystarczy, 

że zmodyfikujesz wymiary 

proponowanych przez nas 

przestrzeni tak, aby były tożsame 

z Twoim wnętrzem i gotowe.

voxbox.pl

MOŻESZ ZOBACZYĆ SWÓJ PROJEKT W TECHNOLOGII VR
W WYBRANYCH SALONACH VOX.

346 347
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PROJEKTANCI 
VOX

Wiemy, że im więcej zdolnych ludzi, tym 
więcej świetnych pomysłów. 
Dlatego nad naszymi kolekcjami 
pracujemy zespołowo. Do wspólnych 
kreatywnych poszukiwań zapraszamy 
utalentowanych projektantów. 
W ten sposób myśli i potrzeby materializują 
się w piękne i użyteczne przedmioty.

348 349



PROJEKTANCI 
VOX

Wiemy, że im więcej zdolnych ludzi, tym 
więcej świetnych pomysłów. 
Dlatego nad naszymi kolekcjami 
pracujemy zespołowo. Do wspólnych 
kreatywnych poszukiwań zapraszamy 
utalentowanych projektantów. 
W ten sposób myśli i potrzeby materializują 
się w piękne i użyteczne przedmioty.

348 349



NASI
PROJEKTANCI

WIKTORIA
LENART
Świat ją docenia! Za łóżko piętrowe Spot 
autorstwa Wiktorii otrzymaliśmy jedną 
z najważniejszych europejskich nagród 
w dziedzinie projektowania, 
iF Design Award. 

ŁUKASZ STAWARSKI
BARTŁOMIEJ PAWLAK

Co dwie zdolne głowy, to niejeden świetny 
projekt. Łukasz i Bartłomiej to duet projektantów 
pracujący od 2014 r. w studiu Pawlak & Stawarski. 
Wiele ich różni w sposobie pracy, za to łączy 
jedno – obaj są wybitnie utalentowani. 
Projektują meble, lampy, ceramikę, a nawet 
urządzenia medyczne. A po drodze zbierają 
nagrody.

MARTA 
KRUPIŃSKA
O czym myśli Marta Krupińska, kiedy 
projektuje? O wszystkim, co dla nas w VOX 
jest najważniejsze. O funkcjonalności, 
prostocie, ergonomii, precyzji, estetyce, 
uniwersalności. A przede wszystkim 
o człowieku. Takie myślenie przynosi zawsze 
dobre efekty, np. kolekcjami Simple, Young 
Users czy systemu Creative.

JOANNA LECIEJEWSKA
PIOTR KUCHCIŃSKI
Joanna Leciejewska – co wpadnie w jej 
ręce, zamienia się w piękne cacko: meble, 
opakowania, oświetlenie, grafika. Jej projekty, 
prezentowane na wystawach na całym świecie, 
znajdziecie także w naszych salonach. Piotr 
Kuchciński – projektant i architekt w jednym. 
Ukończył z wyróżnieniem IAPP Politechniki 
Poznańskiej. Autor projektów urbanistycznych 
i budynków użyteczności publicznej. 

TABANDA:
MEGI, FILIP I TOMEK
Troje to już banda, a dokładnie studio Tabanda, które zaprojektowało kolekcję Nature. Megi, Filip 
i Tomek tworzą meble oparte na uzupełniających się kontrastach i nieoczywistych zestawieniach. 
Przemycają do nowoczesnych geometrycznych form motywy inspirowane naturą. Surowe 
industrialne akcenty łączą z żywą, pogodną kolorystyką. Ich projekty zyskały uznanie wśród 
ekspertów z dziedziny designu. W 2016 r. stół Nature zdobył znak jakości Must Have, a w 2017 r. 
cała kolekcja Nature otrzymała tytuł Wzór Roku.

350 351
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Meble VOX sp. z o.o. sp. k.

ul. Gdyńska 143

62-004 Czerwonak
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