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MAŁY CZŁOWIEK 
MA WIELKIE POTRZEBY
Już od pierwszych dni Twoje dziecko uważnie bada otaczający je świat: pa-
trzy, nasłuchuje, dotyka. Fascynują je kształty, faktury, kolory, detale. To 
właśnie w okresie od narodzin do trzeciego roku życia kształtuje się jego 
osobowość, zdolności poznawcze i sprawność ruchowa. Dlatego tak ważne 
jest, aby maluch na co dzień przebywał we wnętrzu urządzonym jak najpięk-
niej i... najmądrzej.
Baby Vox to kolekcje, które służą dzieciom i rodzicom. Stworzył je zespół 
złożony z doświadczonych psychologów i projektantów. Dzięki temu nasze 
meble nie tylko zapewniają Twojemu maluszkowi komfort i poczucie bez-
pieczeństwa, ale również stwarzają warunki do harmonijnego rozwoju i kre-
atywnej zabawy.
Pierwszy uśmiech, pierwsze słowo, pierwszy krok. Rozwój dziecka to fa-
scynująca podróż. Chcemy Wam w niej towarzyszyć, tworząc przyjazną 
i inspirującą przestrzeń, w której będziecie cieszyć się wspólnie spędzanymi 
chwilami.

Zespół VOX

LITTLE PERSON 
WITH LARGE NEEDS
Your baby explores attentively their surroundings from the first days: they 
look around, listen closely, touch. Your toddler is fascinated by shapes, tex-
tures, colors, details. It is the very period from birth through age three when 
baby’s personality is shaped and cognitive capabilities and motor skills de-
velop. That’s why it is so important that your baby stays in the most beautiful 
and… wisely designed environment.
Baby Vox furniture meets the needs of both the children and parents. Our 
collections have been conceived by a team of experienced psychologists and 
designers. Thus our furniture does not only provide your child with comfort 
and a sense of security, but also promotes their harmonious development and 
enhances creative play.
The first smile, first word, first step. The child development is a fascinating 
journey. We want to accompany you while making for a friendly and inspiring 
space, where you enjoy quality time together.

VOX team
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HOMETOWN WHITE

H O M E T O W N  W H I T E
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H O M E T O W N  W H I T E

Lubisz styl skandynawski za jego elegancką prostotę i praktyczne rozwiązania? Spodoba ci się kolekcja Hometown White. 
Minimalistyczna biel sprawia, że wnętrze wydaje się przestronne i uporządkowane. Wzrok przyciągają nasycone kolory użyte tu jako akcent. 
Meble są wyjątkowo pojemne i funkcjonalne. Posłużą dziecku również, gdy będzie starsze.

Do you like Scandinavian style for its elegant simplicity and practical solutions? Then the Hometown White collection will appeal to you. 
Minimalist white makes your nursery look spacious and arranged, while accent of bright colors catches your eye. 
The furniture is extraordinarily capacious and functional. It is still going to be useful when your child is a little bit older.
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www.meble.vox.pl H O M E T O W N  W H I T E
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SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 195 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 195 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 93 cm gł. 56 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 93 cm d. 56 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 90 cm gł. 75 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 90 cm d. 75 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 90 cm gł. 75 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 90 cm d. 75 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm

       
ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 147 cm gł. 76 cm wys. 96 cm
COT BED 140x70 w. 147 cm d. 76 cm h. 96 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 147 cm gł. 76 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 147 cm d. 76 cm h. 56,5 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 26 cm wys. 39 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 26 cm h. 39 cm

H O M E T O W N  W H I T E
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HOMETOWN

H O M E T O W N
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HOMETOWN
Nowoczesną formę inspirowaną wzornictwem północy Europy połączyliśmy z żywymi kolorami rodem z południa naszego kontynentu. 
Efektem jest pełna przemyślanych rozwiązań kolekcja, która nastraja optymistycznie pod każdą szerokością geograficzną. 
Nie mogło w niej zabraknąć miejsca do przechowywania i eksponowania rzeczy dziecka.

We have combined the modern form inspired by the design of Northern Europe with vibrant colors straight from the south of our continent.
The result is the collection full of ingenious solutions which inspires optimism worldwide. We couldn’t forget about space to store and display the child’s essentials.

H O M E T O W N
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www.meble.vox.pl
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SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 195 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 195 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 93 cm gł. 56 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 93 cm d. 56 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 90 cm gł. 75 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 90 cm d. 75 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 90 cm gł. 75 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 90 cm d. 75 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm 

       
ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 147 cm gł. 76 cm wys. 96 cm
COT BED 140x70 w. 147 cm d. 76 cm h. 96 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 147 cm gł. 76 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 147 cm d. 76 cm h. 56,5 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 26 cm wys. 39 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 26 cm h. 39 cm

H O M E T O W N
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MEEE

MEEE
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MEEE

Meble czy zabawki? Jedno i drugie! Wesołe kształty pobudzają zmysły i wyobraźnię dziecka. Zapraszają także do zabawy – łóżeczko można wprawić w ruch jak kołyskę. 
Gdy uchwyty spoglądają na malucha wielkimi oczami, otwierają przed nim świat emocji: radości, zaciekawienia czy zdziwienia. Tu każdy dzień jest wielką przygodą.

Furniture or toys? Well, both of them! Cheerful shapes stimulate baby’s senses and imagination. They invite to play with them: you can set Meee cot bed in motion as a cradle. 
The handles, looking with their big eyes, open up the world of emotions: joy, curiosity or surprise. Here each day is a great adventure.
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MEEE

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 92 cm gł. 52 cm wys. 180 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 92 cm d. 52 cm h. 180 cm

REGAŁ szer. 52 cm gł. 52 cm wys. 180 cm
BOOKCASE w. 52 cm d. 52 cm h. 180 cm

KOMODA szer. 102 cm gł. 52 cm wys. 88 cm
DRESSER w. 102 cm d. 52 cm h. 88 cm 
PRZEWIJAK szer. 52 cm gł. 74 cm wys. 13 cm
CHANGER w. 52 cm d. 74 cm h. 13 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 92 cm gł. 52 cm wys. 180 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 92 cm d. 52 cm h. 180 cm

REGAŁ szer. 52 cm gł. 52 cm wys. 180 cm
BOOKCASE w. 52 cm d. 52 cm h. 180 cm

KOMODA szer. 102 cm gł. 52 cm wys. 88 cm
DRESSER w. 102 cm d. 52 cm h. 88 cm 
PRZEWIJAK szer. 52 cm gł. 74 cm wys. 13 cm
CHANGER w. 52 cm d. 74 cm h. 13 cm

KIESZENIE (3 szt.) szer. 36 cm gł. 46 cm
POCKETS (3 pcs.) w. 36 cm d. 46 cm

      
ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 71 cm gł. 147 cm wys. 88 cm
COT 120x60 w. 71 cm d. 147 cm h. 88 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 81 cm gł. 169 cm wys. 88 cm
COT BED 140x70 w. 81 cm d. 169 cm h. 88 cm
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EVOLVE

E VO LV E
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E VO LV E

Czy wiesz, że na początku niemowlęta widzą tylko kontury oraz proste wzory? Dlatego w naszych meblach wykorzystaliśmy kształty i nadruki, które stymulują zmysł wzroku. 
Pokrowiec zatrzymuje zapach, więc dziecko rozpoznaje przestrzeń jako znajomą i bezpieczną. 
A ruchome, wykonane z różnych materiałów szczebelki łóżeczka sprawiają, że nie sposób się w nim nudzić.

Do you know that in the beginning newborns can see just contours and simple patterns? 
This is the reason why, while designing our furniture, we used shapes and prints which stimulate the sense of sight. Cover retains smell so the baby recognizes space as familiar and safe. 
And mobile, made of different materials bars make it impossible to get bored in our Evolve cot bed.
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E VO LV E

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 50 cm gł. 72 cm wys. 12,5 cm
CHANGER w. 50 cm d. 72 cm h. 12,5 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm

       
ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 66 cm gł. 124,5 cm wys. 96,5 cm 
COT 120x60 w. 66 cm d. 124,5 cm h. 96,5 cm

PÓŁKA szer.91 cm gł. 30 cm wys. 33 cm 
WALL SHELF w. 91 cm d. 30 cm h. 33 cm

                  
ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 76 cm gł. 144,5 cm wys. 96,5 cm 
COT BED 140x70 w. 76 cm d. 144,5 cm h. 96,5 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 76 cm gł. 144,5 cm wys. 56,5 cm 
TODDLER BED 140x70 w. 76 cm d. 144,5 cm h. 56,5 cm
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YOUNG USERS BY VOX

YO U N G  U S E R S  B Y  VO X
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YO U N G  U S E R S  B Y  VO X

Twoje dziecko rośnie i ciągle się zmienia. Jego pokój nie może pozostawać w tyle! Zmieniajcie go, kiedy tylko macie na to ochotę.
Modułowe i mobilne meble stwarzają wiele możliwości aranżacyjnych. Kolekcję można rozbudowywać o nowe elementy i całkowicie odmieniać jej wygląd za pomocą oryginalnych dodatków.
To najbardziej osobiste meble na świecie.

Your child grows and changes constantly. Their room can’t be left behind! Change it whenever you want to. Modular and mobile furniture provides endless arrangement options. 
You can expand the collection with new elements and completely change its look with help of original accessories. This is the most personal furniture in the world.
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PÓŁKA szer. 106 cm gł. 22 cm wys. 4 cm
WALL SHELF w. 106 cm d. 22 cm h. 4 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 106 cm gł. 53 cm wys. 159 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 106 cm d. 53 cm h. 159 cm
PODEST Z SZUFLADĄ szer. 106 cm gł. 53 cm wys. 35 cm
PLATFORM WITH DRAWER w. 106 cm d. 53 cm h. 35 cm

KOMODA szer. 106 cm gł. 53 cm wys. 61 cm
DRESSER w. 106 cm d. 53 cm h. 61 cm
PODEST Z SZUFLADĄ szer. 106 cm gł. 53 cm wys. 35 cm
PLATFORM WITH DRAWER w. 106 cm d. 53 cm h. 35 cm

PRZEWIJAK szer. 106 cm gł. 22,5 cm wys. 2,5 cm
CHANGER w. 106 cm d. 22,5 cm h. 2,5 cm

     
ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 75 cm gł. 145 cm wys. 56,5 cm
COT BED 140x70 w. 75 cm d. 145 cm h. 56,5 cm 
SZUFLADA ŁÓŻKA szer. 138,5 cm gł. 73 cm wys. 23,5 cm
BED DRAWER w. 138,5 cm d. 73 cm h. 23,5 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 75 cm gł. 145 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 75 cm d. 145 cm h. 56,5 cm

    
ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 65 cm gł. 125 cm wys. 86,5 cm
COT BED 120x60 w. 65 cm d. 125 cm h. 86,5 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 65 cm gł. 125 cm wys. 86,5 cm
COT BED 120x60 w. 65 cm d. 125 cm h. 86,5 cm

YO U N G  U S E R S  B Y  VO X
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2piR
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Ach, jak przyjemnie tu pomarzyć... Łagodne formy, zaokrąglone narożniki i naturalne kolory wprowadzają do wnętrza harmonię. 
Oryginalne nadruki – dziewczynka z balonikiem lub chłopiec z latawcem – gwarantują uśmiech nie tylko na dziecięcej twarzy. 

Ah, how nice to dream in here... Smooth shapes, rounded corners and natural colors bring harmony. 
Original overprints – little girl with a balloon or a boy with a kite – guarantee a smile not only on a baby’s face. 

2 p i R
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2 p i R

SZAFA 2-DRZWIOWA Z NADRUKIEM szer. 96,5 cm gł. 58 cm wys. 216,5 cm
WARDROBE 2-DOOR WITH OvERPRINT w. 96,5 cm d. 58 cm h. 216,5 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA Z NADRUKIEM szer. 96,5 cm gł. 58 cm wys. 216,5 cm
WARDROBE 2-DOOR WITH OvERPRINT w. 96,5 cm d. 58 cm h. 216,5 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 96,5 cm gł. 58 cm wys. 216,5 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 96,5 cm d. 58 cm h. 216,5 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 20 cm wys. 30 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 20 cm h. 30 cm

KOMODA Z NADRUKIEM szer. 97,5 cm gł. 58 cm wys. 91 cm
DRESSER WITH OvERPRINT w. 97,5 cm d. 58 cm h. 91 cm 
PRZEWIJAK szer. 100,5 cm gł. 78 cm wys. 12 cm
CHANGER w. 100,5 cm d. 78 cm h. 12 cm

KOMODA Z NADRUKIEM szer. 97,5 cm gł. 58 cm wys. 91 cm
DRESSER WITH OvERPRINT w. 97,5 cm d. 58 cm h. 91 cm 
PRZEWIJAK szer. 100,5 cm gł. 78 cm wys. 12 cm
CHANGER w. 100,5 cm d. 78 cm h. 12 cm

KOMODA szer. 97,5 cm gł. 58 cm wys. 91 cm
DRESSER w. 97,5 cm d. 58 cm h. 91 cm 

       
ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 145 cm gł. 77 cm wys. 85 cm
COT BED 140x70 w. 145 cm d. 77 cm h. 85 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 145 cm gł. 77 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 145 cm d. 77 cm h. 56,5 cm
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HIACYNT

H I A C Y N T
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Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zamień dziecięcy pokój w zamek z bajki. Klimat podkreślą charakterystyczne okienka czy ozdobne frezy. 
Jednak dzięki neutralnej kolorystyce kolekcja sprawdzi się nie tylko w pokoju małej księżniczki. A duża szafa i skrzynia na zabawki poradzą sobie z przechowywaniem wszystkich skarbów.

As if by magic, turn your baby room into a fairy tale castle. Characteristic little windows or decorative friezes emphasize the fabulous atmosphere. 
However, thanks to its neutral colors Hiacynt collection will perform well not only in a room of a little princess. And a large wardrobe and toy box will provide storage for all treasures.

H I A C Y N T
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H I A C Y N T

PRZEWIJAK szer. 107 cm gł. 22,5 cm wys. 2 cm
CHANGER w. 107 cm d. 22,5 cm h. 2 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 104 cm gł. 55 cm wys. 188,5 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 104 cm d. 55 cm h. 188,5 cm

REGAŁ szer. 55 cm gł. 36 cm wys. 148 cm
BOOKCASE w. 55 cm d. 36 cm h. 148 cm

KOMODA szer. 107 cm gł. 75 cm wys. 108,5 cm
DRESSER w. 107 cm d. 75 cm h. 108,5 cm

      
ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 74,5 cm gł. 128 cm wys. 95,5 cm
COT 120x60 w. 74,5 cm d. 128 cm h. 95,5 cm

POJEMNIK szer. 84 cm gł. 48 cm wys. 58 cm
TOY BOX w. 84 cm d. 48 cm h. 58 cm

PÓŁKA szer. 106 cm gł. 17 cm wys. 18,5 cm
WALL SHELF w. 106 cm d. 17 cm h. 18,5 cm

                 
ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 84,5 cm gł. 148 cm wys. 98,5 cm
COT BED 140x70 w. 84,5 cm d. 148 cm h. 98,5 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 84,5 cm gł. 148 cm wys. 98,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 84,5 cm d. 148 cm h. 98,5 cm



32 

MAGNOLIA

M A G N O L I A
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M A G N O L I A

Ciepła naturalna kolorystyka sprzyja wyciszeniu i buduje klimat, w którym dobrze czuje się zarówno maluch, jak i jego mama. Te efektownie wykończone meble rosną razem z użytkownikiem. 
Urządź nimi pokój niemowlaka z łóżeczkiem, szafą i komodą z przewijakiem, by z czasem zamienić go we wnętrze dla kilkulatki, a nawet nastolatki.

Mellow natural colors will help to calm down and to create a haven where you can spend time together. This furniture with stunning final touch grows along with its user.
Take a cot bed, wardrobe and dresser with changing station to create a nursery and over time transform it adapting the interior for a small child and even for a teenager.
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M A G N O L I A

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 94 cm gł. 54 cm wys. 185 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 94 cm d. 54 cm h. 185 cm

SZAFA 1-DRZWIOWA szer. 55 cm gł. 54 cm wys. 185 cm
WARDROBE 1-DOOR w. 55 cm d. 54 cm h. 185 cm

REGAŁ SZEROKI szer. 94 cm gł. 42 cm wys. 185 cm
WIDE BOOKCASE w. 94 cm d. 42 cm h. 185 cm

REGAŁ WĄSKI szer. 55 cm gł. 42 cm wys. 185 cm
NARROW BOOKCASE w. 55 cm d. 42 cm h. 185 cm

PÓŁKA szer. 90,5 cm gł. 18 cm wys. 24 cm
WALL SHELF  w. 90,5 cm d. 18 cm h. 24 cm

KOMODA szer. 94 cm gł. 52 cm wys. 88 cm
DRESSER w. 94 cm d. 52 cm h. 88 cm

KOMODA szer. 94 cm gł. 52 cm wys. 88 cm
DRESSER w. 94 cm d. 52 cm h. 88 cm
PRZEWIJAK szer. 94 cm gł. 20 cm wys. 2,5 cm
CHANGER w. 94 cm d. 20 cm h. 2,5 cm

POJEMNIK szer. 84 cm gł. 47 cm wys. 58 cm
TOY BOX w. 84 cm d. 47 cm h. 58 cm

PÓŁKA Z WIESZAKAMI szer. 86 cm gł. 17 cm wys. 20 cm
SHELF WITH PEGS w. 86 cm d. 17 cm h. 20 cm

       
ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 67 cm gł. 128 cm wys. 86 cm
COT 120x60 w. 67 cm d. 128 cm h. 86 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 77 cm gł. 148 cm wys. 89 cm
COT BED 140x70 w. 77 cm d. 148 cm h. 89 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 77 cm gł. 148 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 77 cm d. 148 cm h. 56,5 cm



36 

REGLISSE

R E G L I S S E
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R E G L I S S E

W przyjaznym otoczeniu łatwo o dobry sen. Inspirowana naturą kolekcja łączy proste symetryczne bryły z łagodnymi zaokrągleniami. 
Stonowane kolory są dobrym tłem dla zabawek i wesołych akcesoriów. 
Pojemne szuflady na ubranka, pieluszki i kosmetyki gwarantują, że wszystko, co potrzebne do pielęgnacji maluszka, masz zawsze pod ręką.

It is easy to get a good night’s sleep in the friendly environment. Inspired by nature, the collection combines simple symmetrical blocks with smooth curves. 
Subdued colors make a good background for toys and playful accessories. 
Capacious drawers for baby clothes, diapers and toiletries ensure that everything you need for the care of your baby is always within reach.
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R E G L I S S E

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 176 cm wys. 19 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 176 cm h. 19 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 90 cm gł. 56 cm wys. 175 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 90 cm d. 56 cm h. 175 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 56 cm wys. 90 cm
DRESSER w. 90 cm d. 56 cm h. 90 cm
PRZEWIJAK szer. 90 cm gł. 17 cm wys. 19 cm
CHANGER w. 90 cm d. 17 cm h. 19 cm

   
ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 148 cm gł. 76 cm wys. 86 cm
COT BED 140x70 w. 148 cm d. 76 cm h. 86 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 148 cm gł. 76 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 148 cm d. 76 cm h. 56,5 cm



40 

SEVILLA IVORY

S E V I L L A  I VO RY
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S E V I L L A  I VO RY

Ciepłe, proste i praktyczne wnętrze, w którym rzeczy dziecka znajdą swoje miejsce, a rodzic ma zapewnioną wygodę. Narożne regały pozwalają wykorzystać nawet niewielką przestrzeń. 
A to oznacza więcej miejsca do zabawy dla małego odkrywcy! To styl, który dobrze znosi upływ czasu, więc meble mogą stanowić wyposażenie pokoju przez lata.

Warm, simple and practical interior, where things of your baby belong and the parent’s convenience is ensured. Corner bookcase makes the most of the smallest space. 
And it means more playing space for a little explorer! It’s a style that stands the test of time so the furniture can equip your room for years to come.
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www.meble.vox.pl S E V I L L A  I VO RY
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S E V I L L A  I VO RY

SZAFA 3-DRZWIOWA szer. 118 cm gł. 50 cm wys. 179 cm
WARDROBE 3-DOOR w. 118 cm d. 50 cm h. 179 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 80 cm gł. 50 cm wys. 179 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 80 cm d. 50 cm h. 179 cm

REGAŁ NAROŻNY 
szer. 40 cm gł. 40 cm wys. 179 cm
CORNER BOOKCASE w. 40 cm d. 40 cm h. 179 cm

REGAŁ STOJĄCY 
szer. 40 cm gł. 40 cm wys. 179 cm
STANDING BOOKCASE 
w. 40 cm d. 40 cm h. 179 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 66 cm gł. 124,5 cm wys. 96 cm
COT 120x60 w. 66 cm d. 124,5 cm h. 96 cm

KOMODA Z PRZEWIJAKIEM szer. 88,5 cm gł. 75 cm wys. 89 cm
DRESSER WITH CHANGER w. 88,5 cm d. 75 cm h. 89 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 15 cm wys. 19 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 15 cm h. 19 cm

     
ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 76 cm gł. 144,5 cm wys. 96 cm
COT BED 140x70 w. 76 cm d. 144,5 cm h. 96 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 76 cm gł. 144,5 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 76 cm d. 144,5 cm h. 56,5 cm
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MODERN

M O D E R N
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Minimalistyczny design sprawdzony w „dorosłej” części domu możesz teraz przenieść do pokoju dziecięcego.
Oszczędne geometryczne bryły dobrze zagrają w towarzystwie wyrazistych akcesoriów. Pojemne i funkcjonalne szafy oraz komody nie posiadają uchwytów – otwierają się przez naciśnięcie drzwi. 
Dla rodziców ceniących głębokie odcienie mebli mamy również wersję wenge.

Now you can take the minimalist design, which proves itself in the ”adult” part of your house, into a nursery. Frugal geometrical solids will perform well accompanied by distinctive accessories. 
Capacious and functional wardrobes as well as dressers have no handles and you open them by pressing the door.
We have available Modern range also in color wenge for parents who appreciate deeper furniture shades.

M O D E R N
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www.meble.vox.pl
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KOMODA szer. 101,5 cm gł. 46 cm wys. 103 cm
DRESSER w. 101,5 cm d. 46 cm h. 103 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 25 cm wys. 35 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 25 cm h. 35 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 101,5 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 101,5 cm d. 53 cm h. 185 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 79 cm gł. 150 cm wys. 83 cm
COT BED 140x70 w. 79 cm d. 150 cm h. 83 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 69 cm gł. 130 cm wys. 81 cm
COT BED 120x60 w. 69 cm d. 130 cm h. 81 cm

KOMODA szer. 101,5 cm gł. 46 cm wys. 103 cm
DRESSER w. 101,5 cm d. 46 cm h. 103 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 25 cm wys. 35 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 25 cm h. 35 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 101,5 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 101,5 cm d. 53 cm h. 185 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 79 cm gł. 150 cm wys. 83 cm
COT BED 140x70 w. 79 cm d. 150 cm h. 83 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 79 cm gł. 150 cm wys. 40 cm
TODDLER BED 140x70 w. 79 cm d. 150 cm h. 40 cm

M O D E R N
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OAKLAND

O A K L A N D
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O A K L A N D

Klasyczny design plus praktyczne rozwiązania to sprawdzone połączenie do pokoju zarówno chłopca, jak i dziewczynki. Charakterystycznym elementem kolekcji są wygodne uchwyty relingowe. 
Solidne meble ułatwiają utrzymanie porządku i dostęp do stosów dziecięcych ubranek, ulubionych zabawek oraz wielu innych potrzebnych rzeczy, których ciągle przybywa.

Classical design together with practical solutions is a proven combination to be used in a girl’s or boy’s room. Comfortable reling handles are characteristic of this collection. 
Sturdy furniture makes it easier to keep order and get better access to piles of children’s clothes, favorite toys and many other essentials which accumulate over the time.
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O A K L A N D

PÓŁKA szer. 70 cm gł. 12 cm wys. 20 cm
WALL SHELF w. 70 cm d. 12 cm h. 20 cm

SZAFA szer. 93 cm gł. 57,5 cm wys. 180 cm
WARDROBE w. 93 cm d. 57,5 cm h. 180 cm

KOMODA szer. 93 cm gł. 57,5 cm wys. 87 cm
DRESSER w. 93 cm d. 57,5 cm h. 87 cm
PRZEWIJAK szer. 93 cm gł. 60 cm wys. 11 cm
CHANGER w. 93 cm d. 60 cm h. 11 cm

      

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 78 cm gł. 150,5 cm wys. 84 cm
COT BED 140x70 w. 78 cm d. 150,5 cm h. 84 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 78 cm gł. 150,5 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED140x70 w. 78 cm d. 150,5 cm h. 56,5 cm
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4 YOU BY VOX

4  YO U  B Y  VO X
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4  YO U  B Y  VO X

Nie masz miejsca na osobny pokoik dla dziecka? Mamy dla Ciebie sprytne rozwiązanie! Wybierz dostawiane łóżeczko z łatwym do zdemontowania bokiem z kolekcji 4 You. 
Łóżeczko ma kółka, więc możesz je przestawiać tam, gdzie akurat jesteś. Dzięki temu zawsze przebywacie blisko siebie.

You have no space for a separate baby room? We have a clever solution for you! Go for a cot bed with a co-sleeper function, with a side easy to disassemble from our 4 You collection. 
The cot bed is equipped with castors so as you move around the house your baby can follow you. Thanks to that you are always close to each other.
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4  YO U  B Y  VO X

ŁÓŻKO Z BALDACHIMEM I REGAŁEM szer. 168 cm gł. 238 cm wys. 206 cm
CANOPY BED WITH SHELvING UNIT w. 168 cm d. 238 cm h. 206 cm

KOMODA Z SZUFLADAMI szer. 75 cm gł. 42 cm wys. 126,5 cm
DRESSER WITH DRAWERS w. 75 cm d. 42 cm h. 126,5 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 65 cm gł. 124,5 cm wys. 105,5 cm
COT BED 120x60 w. 65 cm d. 124,5 cm h. 105,5 cm

PÓŁKA WISZĄCA POPRZECZNA szer. 65 cm gł. 25 cm wys. 54 cm
HORIZONTAL HANGING SHELF w. 65 cm d. 25 cm h. 54 cm

PÓŁKA WISZĄCA WZDŁUŻNA szer. 80,5 cm gł. 27 cm wys. 44 cm
vERTICAL HANGING SHELF w. 80,5 cm d. 27 cm h. 44 cm

SKRZYNKA DUŻA 
szer. 31,5 cm gł. 41 cm wys. 31,5 cm
BOX w. 31,5 cm d. 41 cm h. 31,5 cm

SKRZYNKA MAŁA 
szer. 31,5 cm gł. 41 cm wys. 16 cm
BOX w. 31,5 cm d. 41 cm h. 16 cm

HAMAK DLA NIEMOWLĘCIA
BABY HAMMOCK

ORGANIZER TEKSTYLNY SLIDE szer. 30 cm wys. 54 cm
SLIDE STORAGE POCKET  w. 30 cm h. 54 cm

ORGANIZER TEKSTYLNY POCKET szer. 30 cm wys. 47,5 cm
POCKET STORAGE POCKET w. 30 cm h. 47,5 cm

PRZYBORNIK szer. 32 cm gł. 32 cm wys. 12,5 cm
TOOLBOX w. 32 cm d. 32 cm h. 12,5 cm



Infolinia Baby VOX
tel. + 48 67 25 39 459, fax + 48 67 25 55 044
e-mail: baby@vox.pl, www.meble.vox.pl
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NOWA STRONA
Co oznaczają ikony, które znajdziesz w katalogu 
oraz na naszej stronie internetowej: Meble.VOX.pl

Meble.VOX.pl

Aranżuj, udostępniaj i inspiruj innych

Skorzystaj z nowej aplikacji VOXBOX. Dzięki 
niej sam zaprojektujesz aranżacje dla dowolnej 
przestrzeni! Następnie udostępnisz je dla innych 
użytkowników lub umówisz się na omówienie 
swojego projektu z naszym doradcą.

Dopasuj wnętrze do siebie

Sprawdź w naszym Testerze Kolorów,
jakie barwy będą pasowały do Twojego
wnętrza. Możesz zmieniać kolor mebli, ścian,
drzwi i podłóg. Urzeczywistnij swoje koncepcje!

Ulubione

Przeglądając bogatą ofertę naszych produktów, 
zwróć uwagę na ten symbol. To oznaczenie 
przedstawia produkty należące do grupy
starannie wyselekcjonowanych mebli
szczególnie przez nas polecanych! 

Poznaj opinie użytkowników

Liczymy się z Twoim zdaniem, dlatego na nowej 
stronie dodaliśmy możliwość oceniania naszej 
kolekcji. Produkty z katalogu oznaczone 
tym symbolem wyjątkowo się Wam spodobały.

Bądź na bieżąco z trendami

Projektując, dokładamy wszelkich starań,
by wygląd danego mebla był w zgodzie 
z aktualnymi trendami. Widząc ten symbol 
możesz mieć pewność, że jest on wykonany 
w najmodniejszym stylu.

Szukaj wyprzedaży

Co kwartał wybieramy dla Ciebie kilka
produktów z naszej oferty, które będziesz
mógł nabyć w specjalnych cenach. Dzięki
temu możesz zakupić nowoczesne meble
w oszczędny sposób.
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VOXBOX
Zaprojektuj wnętrze swojego 
pokoju w programie VOXBOX!

Jak działa VOXBOX?

VOXBOX to platforma, dzięki której możesz
w intuicyjny sposób zaprojektować aranżację
dla dowolnej przestrzeni, a następnie udostępnić
swój projekt pozostałym użytkownikom.

Twoja koncepcja może zainspirować innych,
a jedynym limitem są granice Twojej fantazji!
VOXBOX znajdziesz na naszej stronie
internetowej: Meble.VOX.pl

Jak korzystać z VOXBOX?

Stwórz pokój od zera - określ wymiary pomieszczenia,
rozmieść drzwi i okna. Zdecyduj o kolorze ścian,
a następnie dobierz meble i pozostałe dodatki. 

Zmieniaj aranżacje według Twoich najśmielszych
pomysłów i eksperymentuj w dowolny sposób.
Projekt zapisz na swoim koncie – będziesz mógł
go później zmieniać i udoskonalać. 
Co więcej, w każdej chwili możesz wygenerować
zdjęcie do druku w wysokiej rozdzielczości.

W sekcji „O Projekcie” możesz dodać opis,
komentarz lub podzielić się nim z pozostałymi
użytkownikami VOXBOX. 

Przydatnym elementem jest stworzona
przez aplikację lista użytych do projektu produktów,
co ułatwia zamówienie interesujących Cię mebli.

Możesz skorzystać z formularza „Omów projekt”,
dostępnego na platformie VOXBOX, i umówić się
z naszym stylistą w wybranym przez Ciebie 
salonie Meble VOX.
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NOWE TECHNOLOGIE
Rozszerzona rzeczywistość
w kolekcji 4 You by VOX

Co to jest? 

Meble VOX oferują także nowoczesne narzędzie komunikacji z klientami. 
To aplikacja mobilna dedykowana dla kolekcji 4 You by VOX, wykorzystująca
system rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality). Takie rozwiązanie
pozwala rozszerzyć funkcjonalność tradycyjnego drukowanego katalogu
o generowane komputerowo materiały na temat poszczególnych produktów. 
Sprawdź możliwości mebla za pomocą ruchomych modeli 3D.

Jak z tego korzystać?

1. Ściągnij aplikację 
   Wejdź na stronę Meble.VOX.pl/AR lub zeskanuj kod QR,
   żeby ściągnąć aplikację 4 You by VOX. Jest ona dostępna
   w sklepach Google Play oraz AppStore.

2. Otwórz katalog
    Znajdź w katalogu Meble VOX ikonkę, 
    która pozwoli skorzystać z aplikacji moblinej.

3. Uruchom aplikację
    Włącz aplikację dającą Ci możliwość korzystania 
    z systemu rozszerzonej rzeczywistości.

4. Nakieruj swoje urządzenie
    Zwróć swój tablet lub smartfon w stronę grafiki.

5. Przetestuj możliwości naszych mebli
    Dzięki tej aplikacji moblinej możesz dokładnie sprawdzić 
    funkcjonalność mebli VOX mając pod ręką jedynie nasz katalog
    – wybór jeszcze nigdy nie był tak prosty!

Wejdź na stronę

Meble.VOX.pl/AR
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YOUNG VOX

98

W Meble VOX dbamy o harmonijny rozwój
dzieci i młodzieży we wszystkich aspektach. 
Pilnie obserwujemy młodych ludzi
i tak projektujemy meble, by były dla nich 
źródłem nieustannych inspiracji. Kolekcje 
Evolve, Young Users, Smart i Spot to nie 
gotowe, statyczne rozwiązania, lecz meble 
inspirujące do poszukiwań i kreatywnych 
zabaw.
Dorastają wraz z dziećmi, pozwalają
im zmieniać ich wygląd, kolorystykę
i zestawienia. Zachęcają do tworzenia
swych własnych światów, pełnych
skrytek i zakamarków. Skłaniają do 
aranżowania, eksperymentowania,
majsterkowania i szukania
nieoczywistych rozwiązań.

Chcielibyśmy zobaczyć wasze miny,
gdy dzieciaki zaproszą was w rejs
dookoła świata w pirackiej łodzi,
gdy teatrzyk przypomni wam radość
pierwszych miłosnych wzruszeń,
lub gdy przyjdzie wam opuszczać
kosmiczny statek i stawiać
na księżycu swój pierwszy
„mały krok...” 

Young VOX.

YOUNG VOX

YOUNG USERS 
by VOX

EVOLVE

SMART 
by VOX

SPOT 
by VOX
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SPOT by VOX
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 wiatrem przybornikach.

Kolekcja zachwyca sprytnymi, ergonomicznymi 
rozwiązaniami, pozwala porządkować pojawiające się 
z czasem nowe przedmioty, sprzęty sportowe, 
akcesoria o przeróżnych gabarytach, dotrzymując kroku 
potrzebom rosnących dzieci. 

Oszczędna, prosta forma pozostaje zaś tłem 
dla opowieści, które snują relingi zapełniane 
mnóstwem osobistych drobiazgów. Dzięki nim pokój 
żyje i zmienia się razem ze swoim właścicielem, 
zdradzając jego pasje i marzenia.

PRZYBORNIK 
ORDO PIONOWY
59 zł

ORGANIZER 
ORDO
49 zł

KRZESŁO BOY
349 zł 

PÓŁKA
Z WIESZAKAMI

89 zł

PODUSZKI
OD 79 zł

1110
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Nakładki funkcjonalne do zabawy
i organizacji pracy

Meble i elementy dopasowane do wieku, 
wzrostu i potrzeb użytkownika

Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Motywem przewodnim kolekcji jest litera A, która stanowi 
element konstrukcyjny i wizualny. Przywodzi na myśl huśtawkę
i wysmukla bryły, przez co cała kolekcja wygląda bardzo 
estetycznie.  
Neutralna kolorystyka mebli jest idealnym tłem do kolorowych 
dodatków takich jak poduszki, koce, ramki i pudełka.
 

1312

Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

SPOT by VOX
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Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji

VOX.pl/SpotbyVOX

Wiktoria Lenart

W kolekcji Spot by VOX meble 
dopasowują się do Twoich potrzeb. Masz 
do wyboru trzy wersje komody – z trzema 
szufladami i barkiem, z dwoma szufladami 
i barkiem oraz z trzema szufladami 
i relingiem. Wszystkie stabilnie stoją na 
drewnianych nogach. Pod każdą 
z nich znajduje się wolna przestrzeń do 
przechowywania dużych gabarytowo 
przedmiotów. Teraz już wiesz gdzie 
schowasz piłkę i snowboard syna lub 
walizkę córki.

1514

Na drewnianych relingach 
zawieś co chcesz

Projektantka w Studio Lenart, dydaktyk w pracowni 
Narzędzi i Środowiska Pracy na Wrocławskiej ASP.
Laureatka wyróżnień w konkursach: Make Me!, 
Young Design, Design 28 - najlepsze dyplomy projektowe. 
Dla Meble Vox zaprojektowała kolekcję Spot by VOX.
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Meble, które nie ograniczają 
Twojej wyobraźni

Dwustronne biurko sprawdzi się zarówno dla 
rodzeństwa jak i czwórki przyjaciół, którzy akurat 
mają ochotę pograć w chińczyka. Pod dużym 
blatem znajduje się praktyczna wnęka na laptopa 
lub książki. To także miejsce gdzie wsuniesz 
szuflady bez prowadnic. Wyjmując je na blat 
zyskujesz dodatkowe pojemniki do 
przechowywania kredek, pisaków i innych 
przyborów.

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. 

1716

Do pracy, do zabawy, do nauki…
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Meble, które nie ograniczają 
Twojej wyobraźni

Piętrowe łóżko to mebel do zadań specjalnych. Mieści w sobie miejsce do spania, dwa regały, 
komodę, schowek na ubrania sezonowe oraz dwie wnęki dopasowane do mobilnych 
wieszaków. Wystarczy dodać biurko i mały pokój jest w pełni wyposażony. 

Wieszak na kółkach zaskoczy Cię. Oprócz tego, że zaparkujesz nim we wnęce łóżka możesz 
także wędrować z nim po pokoju jak z mobilną garderobą. Jesteśmy pewni, że dzieci znajdą 
w nim kolejną inspirację do zabaw. 

1918

Mebel do zadań specjalnych
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Meble, które nie ograniczają 
Twojej wyobraźni

Pomysłowość w środku, efektowny wygląd 
na zewnątrz. Stolik, który za każdym razem 
jest bohaterem innej sytuacji.
Za dnia łatwo dostosowuje się do pracy 
z laptopem, jedzenia lub prac manualnych 
dzięki wysuwanemu blatowi. Wieczorową 
porą posłuży jako stolik nocny. 

Wewnątrz kryje dwa pomysłowe schowki. 
Pierwszy jest większy do przechowywania 
książek, gazet, pilotów. Drugi skryje
i uporządkuje kable, listwy. Do tego wszystkiego 
posiada jeżdżące kółka. Wygodnie go ustaw tam 
gdzie chcesz.

2120

Od dziecięcych zabaw 
po młodzieńcze wzruszenia
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Meble, które nie ograniczają 
Twojej wyobraźni

Niepowtarzalną atmosferę stworzysz nasuwając 
na łóżko wózek Tipi. Młodszemu dziecku 
posłuży na przykład jako stelaż do namiotu. 
To właśnie tutaj przeżyje swój pierwszy 
bezpieczny kamping.  Zwiewna tkanina 
zawieszona jak baldachim będzie idealna 
do wydzielenia intymnej strefy dla nastolatka. 

2322

Tutaj rodzą się wielkie pomysły



Wieszak ruchomy łóżka 
piętrowego
s51/g90/w137 cm
cena: 469,00 zł*
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SPOT by VOX

SPOT by VOX

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Zaprojektuj swój
pokój z mebli
Spot wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/SpotbyVOX  

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

ZOBACZ
NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne 
do kolekcji
Spot by VOX

Biurko

s128/g68/w81,5 cm
cena: 349,00 zł*

Organizer do szuflad

Oświetlenie LED do półek 
łóżka piętrowego

Biurko dwustronne

Kontenerek

Łóżko z szufladą i wózkiem Tipi

s75/g20/w10 cm
cena: 99,00 zł*

cena: 199,00 zł*

s148/g75/w150 cm
cena: 690,00 zł*

s40/g33/w60 cm
cena: 269,00 zł*

Toaletka z lustrem

s88/g60/w150 cm
cena: 699,00 zł*

Regał
s105/g100/w210 cm
cena: 1099,00 zł*

s88/g60/w150 cm
cena: 999,00 zł*

Szafa narożna

Komoda 4-piętrowa

Szafka RTV

s160/g50/w50 cm
cena: 469,00 zł*

Stolik z podnoszonym blatem

Stolik łóżka piętrowego

s67/g51/w56 cm
cena: 499,00 zł*

s44/g54/w150 cm
cena: 149,00 zł*

s99/g30/w19,5 cm
cena: 129,00 zł*

Organizer Ordo Przybornik Ordo 
poziomy

Przybornik Ordo 
pionowy

Szafa 3-drzwiowa

Komoda 2-piętrowa

s30/g1,5/w40 cm
cena: 49,00 zł*

s88/g60/w150 cm
cena: 699,00 zł*

s30/g10/w20 cm
cena: 59,00 zł*

s128/g60/w210 cm
cena: 1199,00 zł*

Komoda 3-piętrowa
s88/g60/w150 cm
cena: 899,00 zł*

Łóżko z szufladą

Baldachim łóżka piętrowego

Półka regałowa Półka z wieszakami

Wózek Tipi łóżkaŁóżko z łóżkiem dolnym 
i maskownicą

Łóżko piętrowe Łóżko piętrowe z baldachimem

s161/g95/w62 cm
cena: 279,00 zł*

s35/g30/w35 cm
cena: 99,00 zł*

s35/g12/w35 cm
cena: 89,00 zł*

s65/g12/w28 cm
cena: 179,00 zł za szt.*

s95/g204/w42 cm
cena: 808,00 zł*

s105/g205/w184 cm
cena: 2899,00 zł*

s105/g205/w246 cm
cena: 3178,00 zł*

Szuflady biurka dwu-
stronnego kpl 2szt
s67/g30/w10 cm
cena: 154,00 zł*

NOWOŚĆ

*cena sugerowana

**cena bez
   materaca i podłogi

**cena bez
   materaca i podłogi

Szafa 
2-drzwiowa

Szafa 
2-drzwiowa 
z wieszakiem 
zewnętrznym 

s30/g20/w10 cm
cena: 59,00 zł*

**cena bez 
   materaca i podłogi 

**cena bez 
   materaca i podłogi 
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SPOT by VOX
Zaprojektuj swój
pokój z mebli
Spot wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/SpotbyVOX  

s100/g213/w167 cm
cena: 1259,00 zł

Szafka RTV

s160/g50/w50 cm
cena: 469,00 zł*

Stolik z podnoszonym blatem

Wieszak 
zewnętrzny do szaf   

s67/g51/w56 cm
cena: 499,00 zł*

s88/g57/w210 cm
cena: 599,00 zł*

Poduszki 
Rast

s95/g204/w42 cm
cena: 669,00 zł*

s213/g100/w167 cm
cena: 590,00 zł*

s132/g60/w210 cm
cena: 1048,00 zł*

s88/g60/w210 cm
cena: 899,00 zł*

**cena ze stelażem,
   bez materaca

s85/g25
cena: 249,00 zł za szt.*

Wałki 
Rast

KORPUS / FRONT
Akacja
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia:
biały / grafit

Kanapa
s96/g205/w65 cm
cena: 849,00 zł*

Kanapa z szufladą
s96/g205/w65 cm
cena: 1139,00 zł*

Kanapa z łóżkiem 
dolnym
s96/g205/w65 cm
cena: 1278,00 zł*



2726

Meble Smart to nigdy nie kończąca się 
opowieść. Drzwi do świata kreatywności. 
Jeśli myślisz o pokoju otwartym
na zmiany, dopasowanym do różnych 
potrzeb, w meblach Smart odkryjesz
źródło ciągłej inspiracji.

Przygoda rozpoczyna się w momencie
montażu mebli – już wtedy możesz 
zdecydować, jakiego koloru będą 
poszczególne bryły. Szare, białe,
dwukolorowe? Jakiej mają być wielkości? 
Zdecyduj sam i rozpocznij swoją własną
przygodę projektanta.

DŹWIG
179 zł

ORGANIZER FILCOWY
PIONOWY MAŁY
42 zł

NAKŁADKI
62 zł

POJEMNIK
ŻÓŁTY

od 59 zł

POJEMNIK
Z UCHWYTEM

od 19 zł

PRZYBORNIK
159 zł

SMART by VOX
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Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Poznaj produkt, który zmienia się wraz z jego właścicielem. 
Kolekcja skierowana jest zarówno do dzieci rozpoczynających 
edukację szkolną, jak i młodzieży. Wartością wyróżniającą meble 
jest możliwość ich zmiany – nie tylko poprzez modyfikację
wyglądu lecz również przez idealne dopasowanie ich do wieku, 
wzrostu i oczekiwań.

SMART by VOX
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Regały montowane
na dowolnej wysokości.

Niestandardowy 
montaż lampy 
wzbogaci meble.

Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji

VOX.pl/SmartbyVOX

Nie musisz kupować nowych
mebli - przearanżuj obecne

Marta Krupińska
Absolwentka ASP w Poznaniu. Laureatka konkursu 
“Idee Projektowe - HANSGROHE 2006 oraz nagrody 
Grand Prix XXVI edycji konkursu im. Marii Dokowicz. 
Pracowała w biurze projektowym PHOENIX DESIGN  
w Stuttgarcie. Członkini Stowarzyszenia Projektantów 
Form Przemysłowych w Warszawie. Hołduje idei 
“Less is more”. Dla marki VOX zaprojektowała również
kolekcje Young Users by VOX oraz Hifi by VOX. 

Charakterystyczne dla kolekcji otwory 
zlokalizowane na powierzchni mebli dają 
nieograniczone możliwości zmiany wyglądu 
oraz zwiększania ich funkcjonalności. 

Zmian można dokonywać dzięki 
kolorowym nakładkom metalowym, 
które dokręca się do frontów, nakładkom
tekstylnym, korkowym lub lustrzanym,
haczykom, zawieszkom czy baldachimom
oraz siatkom. Wszystkie te elementy
pozwolą na stworzenie mebla idealnego, 
odpowiadającemu aktualnemu
gustowi właściciela.
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Przybornik
nadaje się idealnie
do przyczepiania 
notatek i ozdób.

Udekoruj meble 
według własnej 
fantazji.

Indywidualizacja 
pozwala na dowolne 
korzystanie z mebli.

Meble, które nie ograniczają 
Twojej wyobraźni

Co kryje 
w sobie biurko? 
 1. Opcja montażu dodatkowego regału, 
    który zwiększa możliwości przechowywania.

2. Poprzeczka regału montowana na dowolnej
    wysokości, dopasowana do indywidualnych potrzeb.

3. Wnęka pomiędzy blatami daje praktyczne rozwiązanie   
    np. do schowania laptopa podczas zabawy.

4. Duża powierzchnia blatu umożliwia swobodną pracę.

5. Pojemne kontenerki umożliwiają porządkowanie 
     i przechowywanie.

6 . Blat biurka montowany na dowolnej wysokości, 
     może „rosnąć” razem z dzieckiem.
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Półki ścienne stanowią 
wygodną i podręczną 
przestrzeń 
do przechowywania 
przedmiotów.

Dostosuj otoczenie 
do swoich 
indywidualnych 
potrzeb.

Meble nie tylko
dla młodego technika

Lampy, regały, tabliczki informacyjne czy wieszaki na książki – dzięki 
dużej kolekcji dodatków możesz modyfikować i dopasować wygląd 
pokoju do swoich potrzeb. Pomieszczenie w którym spędzasz 
najwięcej czasu w końcu może nabrać bardziej osobistego charakteru.

Wielofunkcyjne biurko z kontenerkami 
stanowi nowoczesne rozwiązanie wychodzące 
naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców. 

Wnęka pomiędzy blatami to praktyczne 
rozwiązanie do przechowywania podręcznych 
rzeczy, przyborników czy schowania laptopa 
podczas zabawy i pracy. Pojemne kontenerki 
umożliwiają zachowanie porządku, 
a duża powierzchnia biurka zapewnia 
swobodną pracę.
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Co kryje 
w sobie łóżko? 
 1. Do maskownicy łóżka możesz zamontować szufladę 
    do przechowywania pościeli lub dodatkowe łóżko
    dla dziecka albo gościa.

2. Dodatkowe elementy doczepiane do stelaża 
    tworzą baldachim i pozwalają na realizowanie   
    ciekawych aranżacji.

3. Szczyty w łóżku można montować dowolnie 
    po jednym z każdej strony łóżka 
    lub oba po tej samej stronie. 

Udoskonalaj,
zmieniaj, twórz!

W kolekcji Smart by VOX występują 4 podstawowe warianty łóżka. 
Dzięki ich zróżnicowaniu, zaspokajają szeroki wachlarz potrzeb 
odbiorców. W ofercie znajduje się łóżko pojedyncze i piętrowe, 
które umożliwiają zorganizowanie sypialni dla jednego 
lub dwojga dzieci. 

Łóżko z baldachimem, stanowiące samo w sobie interesującą bryłę, 
pozwala na realizowanie ciekawych aranżacji. Kanapa jako mebel 
uniwersalny sprawdzi się w wielu wnętrzach.

Nadaj oryginalny
charakter swoim 
meblom za pomocą 
specjalnych
dodatków.
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Haczyki i wieszaki 
uporządkują dziecięce 
zabawki i ubranka.

Wielofunkcyjność 
mebli urozmaici 
dzieciom zabawę.

Każde dziecko
znajdzie coś dla siebie

Pomóż dziecku stworzyć pokój tak, aby chętnie się w nim bawiło 
i uczyło. Duża ilość szafek i przegródek pomoże zachować porządek 
w jego zabawkach, książkach i przyborach szkolnych.

Łóżko piętrowe to idealne rozwiązanie 
do pokoju dwójki dzieci. Pozwala 
zaoszczędzić miejsce w mniejszych 
pomieszczeniach, przy jednoczesnym 
zachowaniu atrakcyjności i oryginalności 
rozwiązań. Łóżka mogą zostać indywidualnie 
zaaranżowane tak, aby każde dziecko miało 
wkład w tworzenie swojego mebla. 

Dodatkowo można zamontować wieszak 
lub dźwig, które uatrakcyjniają kolekcję. 
Idealne do wieszania ubrań lub doczepiania 
elementów ozdobnych.
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Zaaranżuj przestrzeń według 
własnego gustu

System otworów 
pozwoli na doczepianie 
elementów ozdobnych.

Konstrukcje umożliwiają 
segregowanie 
przydatnych 
przedmiotów 
i wieszanie ubrań.

Posiada dodatkową półkę umożliwiającą 
chowanie mniejszych przedmiotów. 

Może stanowić miejsce przechowywania 
przyborów związanych z hobby lub pomieścić 
przedmioty znajdujące się na powierzchni 
stołu i oczyścić jego powierzchnię,
gdy nagle stanie się potrzebna. 



4342

SMART by VOX

SMART by VOX

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Zaprojektuj swój
pokój z mebli
Smart wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/SmartbyVOX  

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

ZOBACZ
NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne 
do kolekcji
Smart by VOX

Komoda 2-d

s70/g37,5/w104,5 cm
cena: 499,00 zł*

Szafka RTV 100

Dźwig

Półka otwarta

Stolik kawowy

Stojak do lampy

s100/g36/w53,5 cm
cena: 349,00 zł*

s83,5/g11,5/w154 cm
cena: 179,00 zł*

s70/g23/w38,5 cm
cena: 199,00 zł*

s78/g68/w54,5 cm
cena: 299,00 zł*

s64/g11,5/w154 cm
cena: 129,00 zł

cena: 199 zł

Szafka 1-drzwiowa

s36,5/g37,5/w53,5 cm
cena: 299,00 zł*

Zestaw
do dekoracji mebli 
cena: 119,00 zł*

Regał na szafkę
RTV 100
s108/g36/w154cm
cena: 399,00 zł*

s151/g68/w85,5 cm
cena: 999,00 zł*

s70/g36/w213,5 cm
cena: 499,00 zł*

Biurko z kontenerkami

Regał otwarty

Biurko L 140

s142,5/g68/w87 cm
cena: 299,00 zł*

Biurko 120

Regał na szafkę
RTV  70 i komodę

Przybornik do biurka

s121/g55/w6 cm
cena: 169,00 zł*

s78/g36/w154 cm
cena: 349,00 zł*

s38,5/g32/w83,5 cm
cena: 159,00 zł*

Dostawka 1D
Dodatkowe półki
do szafy 2DSzafa 2D Regał dwustronny

Tablica biurka 
z kontenerkami

Szafa narożna**

s35,5/g37,5/w213,5 cm
cena: 499,00 zł*

s90,5/g92/w213,5 cm
cena: 1 199,00 zł*

s40,5/g32,5/w154 cm
cena: 529,00 zł*

s154/g5,5/w51,5 cm
cena: 149,00 zł*

cena: 79 zł 
za 2szt.

s70/g57/w213,5 cm
cena: 799,00 zł*

Regał z drzwiami**
s70/g37,5/w213,5 cm
cena: 699,00 zł*

Kanapa**

Szuflada łóżka**

Kolorowe nakładki metalowe** Nakładki funkcyjne** Nakładki ozdobne**Filcowy organizer**

WieszakŁóżko 90x200**

Łóżko z baldachimem** Łóżko piętrowe**Regał biurka z kontenerkami

s94,5/g214,5/w83,5 cm
cena: 1169,00 zł*

s197/g83,5/w16 cm
cena: 349,00 zł*

Dostępne rozmiary:
s26/w45 cm
cena: 42,00 zł*

Dostępne rozmiary:
s26/w45 cm
cena: 52,00 zł*

s26/w96 cm
cena: 62,00 zł*

s96/w26 cm
cena: 62,00 zł*

s26/w45 cm
cena: 42,00 zł*

s83,5/g38,5/w154 cm
cena: 159,00 zł*

s94,5/g214,5/w83,5 cm
cena: 699,00 zł*

s214,5/g94,5/w198,5 cm
cena: 899,00 zł*

s214,5/g102/w200,5 cm
cena: 1 299,00 zł*

s154/g36/w198,5 cm
cena: 529,00 zł*

Szafka RTV 70

s70/g37,5/w53,5 cm
cena: 349,00 zł*

biały / szary

KORPUS / FRONT
Płyta laminowana
Dostępne wybarwienia:

NOWOŚĆ

*cena sugerowana

**cena
   z kpl. okuć

**dodatkowe 
  2 półki, 59zł

**dodatkowe półki 
   69zł za 2 szt.

**cena z kpl. okuć **cena z kpl. okuć
**cena
   z kpl. okuć

**cena bez
   materaca i podłogi

**cena bez
   materaca i podłogi

**pasuje do wszystkich    
   łóżek z kolekcji

**cena ze stelażem,
   bez materaca

**cena bez
   materaca i podłogi

Akcesoria do kolekcji Smart by VOX

Lampa

**dodatkowe 
  2 półki, 59zł
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Czy jest sposób na przekraczanie
granic między światami? Tak, na pewno 
między światem dorosłych, młodzieży
i dzieci. Te wydawałoby się sprzeczne 
żywioły, znalazły wreszcie płaszczyzny
porozumienia. Mnóstwo powierzchni, 
schowków i zakamarków.

Young Users rosną wraz ze swoim 
użytkownikiem. Gdy twoje nogi unoszą
się jeszcze w powietrzu i ledwo sięgasz
ponad blat biurka, ale lubisz na nim się 
bawić, to po prostu dostawiasz biurko
do łóżka. Gdy masz siostrę lub brata
i po prostu nie możecie żyć bez siebie,
zwyczajnie zmieńcie ustawienie biurka
i bawcie się dalej razem.

Kimkolwiek jesteś i w jakimkolwiek
jesteś wieku, YU dopasowuje się
do Ciebie i Twoich potrzeb. To nie bez
przyczyny najbardziej osobiste meble 
świata. Nie bez powodu, meble, z których 
nie chcesz wyrastać bo... YU to najlepsze 
lekarstwo na nudę. 
Gorzej, gdy lubisz się nudzić...

WIESZAK NA FRONT MONKEY
49 zł

ZEGAR
ŚCIENNY
SOLITE
99 zł

NAKŁADKA METALOWA
OD 59 zł

RZUTKI 
DO DARTA
29 zł

YOUNG USERS by VOX
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Zadbaj o właściwy rozwój Twojego dziecka, pobudź jego kreatywność i naucz 
go porządku poprzez zabawę. Pomoże Tobie kolekcja Young Users by VOX 
- kolekcja najbardziej osobistych mebli na świecie! 

Kolekcja odpowiada na potrzeby emocjonalne i rozwojowe użytkowników 
- dzieci i młodzieży - oraz spełnia tak istotne dla rodziców kryteria, jak łatwość 
w utrzymaniu porządku w pokoju ich dziecka czy bezpieczeństwo i trwałość.

Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Sesja zdjęciowa
z magazynu
“Dobre Wnętrze” 7/2011

YOUNG USERS by VOX
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Zniosą wszystkie
Twoje pomysły!

Nietypowy, wysuwany 
stolik pozwoli
zaoszczędzić miejsce
w pokoju.

Nakładki edukacyjne 
z różnymi grami 
pobudzą kreatywność 
Twojego dziecka. 

Ustawiając biurko
na kontenerku zyskasz 
dodatkową przestrzeń, 
np. na komputer.

Swoboda oferowana w kolekcji 
Young Users by VOX, pozwala tworzyć
dowolne aranżacje pokoi dla dzieci,
nastolatków i całkiem dorosłej młodzieży.

To rewolucja w myśleniu o meblach!
Nie musisz ich nieustannie wymieniać,
bo zmieniły się twoje potrzeby.
Po prostu dostosujesz
meble do swoich
aktualnych zainteresowań.

Sesja zdjęciowa
z magazynu

“Dobre Wnętrze” 7/2011



Na magnetyczne
fronty można
przyczepiać plakaty, 
zdjęcia, rysunki.

5150

Mało miejsca
na ubrania?
Wysuń stolik.

Stolik z bogatym 
i przestronnym 
wnętrzem.

Meble, które rosną
wraz z Twoim dzieckiem

Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji

VOX.pl/YoungUsersbyVOX

Kolekcja Young Users by VOX pasuje do dzisiejszych radykalnych zmian stylu życia
- sposobu spędzania czasu wolnego, pracy w domu itp. 
Łóżko dosłownie „dogaduje się” z biurkiem. Dostosuj materac do wygodnej pozycji 
siedzącej, przysuń biurko nad łóżko i pracuj!

Ukryte w podestach mebli jeżdżące szuflady pomogą szybko posprzątać pokój. 
Dzięki zmiennym nakładkom na fronty mebli, dziecko wyrazi swój charakter i pokaże to, 
co dla niego najważniejsze. W każdej chwili może zmienić wygląd swoich mebli.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TRENDAMI
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Skromne w formie,
bezwstydne w ilości funkcji

Dojrzała estetyka. 
Przemyślana
aranżacja i harmonia.

Funkcjonalne mieszkanie 
dla singla lub pary.

Sesja zdjęciowa
z magazynu

“Dobre Wnętrze” 7/2011

ZAPROJEKTUJ
Z VOXBOX

Uniwersalne nakładki
na fronty mebli również 
dla 30-latków.

Meble wykonane są z nowoczesnej płyty 
laminowanej. Są odporne na zarysowania
czy uszkodzenia i jednocześnie łatwe
w utrzymaniu w czystości. Nakładki
wymienne na fronty mebli wykonane są
z blachy. Dzięki temu na magnetyczne 
fronty można przyczepiać plakaty, 
zdjęcia, rysunki itp.



Marta Krupińska
Absolwentka ASP w Poznaniu. Laureatka konkursu 
“Idee Projektowe - HANSGROHE 2006 oraz nagrody 
Grand Prix XXVI edycji konkursu im. Marii Dokowicz. 
Pracowała w biurze projektowym PHOENIX DESIGN  
w Stuttgarcie. Członkini Stowarzyszenia Projektantów 
Form Przemysłowych w Warszawie. Hołduje idei 
“Less is more”. Dla marki VOX zaprojektowała 
kolekcje Young Users by VOX oraz Hifi by VOX. 
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Meble i wymienne 
nakładki na frontach 
sprzyjają wyrażaniu
emocji.

Meble zaprojektowane 
z myślą o dwojgu dzieci. 
Do zabawy i do pracy.

Najbardziej osobiste 
meble na świecie

Co kryje 
w sobie szafa narożna? 
 1. Drążki garderoby na dwóch wysokościach.

2. Dwie regulowane półki.

3. Łatwiejszy dostęp dzięki zawiasom odchylonym 
    powyżej 90° szafy.

4. Powierzchnia odporna na zadrapania i zarysowania.

5. Uchwyty pokryte gumą zwiększają bezpieczeństwo.

6. Możliwość modułowego zestawienia elementów 
    kolekcji - zastosowanie nadstawki oraz podestu 
    zwiększa pojemność szafy.
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Uwierzysz, że można
zaprzyjaźnić się z biurkiem?

Dwoje dzieci może 
pracować przy biurku 
w tym samym czasie.

Innowacyjne
biurko-transformers
z blatem odpornym
na zarysowania.

Co kryje 
w sobie biurko? 
 1. Głębokie szuflady.

2. Pojemny kontener.

3. Wysuwany blat.

4. Podwójne szuflady.

5. Odporny blat.

POLECAMY
TEN PRODUKT
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Mało miejsca
na ubrania? Dodaj 
szafkę kostkę.

Pluszowy krokodyl, 
piłka, gry 
planszowe! 
Wszystko w jednej 
szufladzie.

Pierwsze meble, z których 
nie chcesz wyrosnąć!

Meble z kolekcji Young Users by VOX, 
stworzone specjalnie dla dzieci,
to jedyne w Polsce meble,
które polubią też ich rodzice. 

Po pierwsze, mogą rosnąć
wraz z dziećmi. Po drugie, stwarzają
miejsce dla rozwoju kreatywności,
zabawy i pracy. Po trzecie, nigdy się
nie nudzą - można je zmieniać
niemal każdego dnia.
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s90/g200/w19 cm
cena: 990,00 zł*

s85/g195/w8 cm
cena: 299,00 zł*

YOUNG USERS by VOX

YOUNG USERS
by VOX

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

s104,5/g106/w159 cm
cena: 949,00 zł*

s106,5/g53/w53 cm
cena: 369,00 zł*

Szafa narożna
Szafa
2-drzwiowa Regał zamknięty

KomodaKomoda szeroka

Nadstawka szafy 
1-drzwiowej /
Szafka kostka

Nadstawka
szafy narożnej

Komoda BABY

Łóżko MULTI**

Łóżko piętrowe**

Przewijak

Nakładka metalowa do szafy
łóżka MULTI**

Łóżko piętrowe z łóżkiem 
dolnym i maskownicą**

Podest 106x53
z szufladą

Szafka 2-drzwiowa

Nakładka metalowa 
na front Basket-Ball

Nakładki metalowe 
kolorowe

Nakładki
wielofunkcyjne

Nakładka na front
z tkaniny Rotten 

Szafka kostkaSzafka lodówki**
Szafka kostka
z szufladami Półka prosta

Wypełniacz XWypełniacz PlusWypełniacz Kratka

Półka L

Półka I

Szuflada łóżka
piętrowego

Nadstawka
szafy 2-drzwiowej Regał otwarty**Szafa 1-drzwiowa

s106/g53/w159 cm
cena: 799,00 zł*

s106/g43/w159 cm
cena: 850,00 zł*

s53,5/g43/w106 cm
cena: 419,00 zł*

s106,5/g43/w106 cm
cena: 629,00 zł*

biel alpejska / czerń

s53/g43/w53 cm
cena: 209,00 zł*

s104,5/g106/w53,5 cm
cena: 419,00 zł*

s106,5/g53-76/w61cm
cena: 539,00 zł*

s212/g105/w194 cm
cena: 2 119,00 zł*

s103/g209/w169,5 cm
cena: 1 799,00 zł*

s106,5/g22,5/w2,5 cm
cena: 59,00 zł*

s53/w53 cm
cena: 49,00 zł

s103/g209/w169,5 cm
cena: 2 238,00 zł*

s107/g53/w35 cm
cena: 489,00 zł*

s106/g53/w53 cm
cena: 369,00 zł*

s53/w52,5 cm
cena: 89,00 zł*

s53/w52,5 cm
cena: 59,00 zł*

s53/w52,5 cm
cena: 69,00 zł*

s53/w52,5 cm
cena: 69,00 zł*

s53,5/g43/w53 cm
cena: 209,00 zł*

s53,5/g53/w53 cm
cena: 199,00 zł*

s53,5/g53/w53 cm
cena: 319,00 zł*

s106/g22/w4 cm
cena: 99,00 zł*

s48/g29,5/w48 cm
cena: 99,00 zł*

s48/g29,5/w48 cm
cena: 99,00 zł*

s48/g29,5/w48 cm
cena: 99,00 zł*

s106,5/g31,5/w106 cm
cena: 319,00 zł*

s53/g31,5/w159 cm
cena: 319,00 zł*

s200/g93/w23,5 cm
cena: 279,00 zł*

s53/g43/w159 cm
cena: 419,00 zł*

s53/g31,5/w159 cm
cena: 319,00 zł*

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

Zaprojektuj swój pokój z mebli
Young Users by VOX wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/YoungUsersbyVOX   

Kanapa z podnoszonym
stelażem**

Łóżko**

Materac Paloma Kanapa z podnoszonym
stelażem i szufladą**

Łóżko dolne
z maskownicą**

Materac do łóżka
dolnego Paloma Kanapa z podnoszonym

stelażem i łóżkiem dolnym**

Szuflada łóżka*

Materac pełzający
z wałkiem II

Materac piankowy
Young Users

Szafa
2-drzwiowa
BABY

Szczyt tapicerowany podestu kanapy

Podest kanapy

Szuflada
kanapy

Maskownica
kanapy**

Podest 53x53 
Szuflada
podestu 53x53

Wieszak na
front Monkey

Kontenerek biurka
L 140

Półka skośna

Wieszak Ściek

Biurko 
innowacyjne
TRANS-
FORMERS**

Biurko L 140

Podest narożny

Szuflada
podestu
narożnego**

Podest
106x95

Szuflada 
podestu

Biurko 120

Stolik

Łóżeczko 60x120** Łóżeczko 70x140
Szuflada do łóżeczka

Podest
106x53

Szuflada
podestu 106x53Wieszak krótki

Haczyk
Wieszak długi 
Haczyk

s95,5/g207/w70 cm
cena: 959,00 zł*

s95,5/g205,5/w70 cm
cena: 479,00 zł*

s90/g200/w17 cm
cena: 699,00 zł* s95,5/g207/w70 cm

cena: 1 229,00 zł*

s87/g200/w20 cm 
cena: 439,00 zł*

s95,5/g207/w70 cm
cena: 1 398,00 zł*

s200/g93/w23 cm
cena: 270,00 zł*

s90/g200/w10 cm
cena: 299,00 zł*

s106/g53/w159 cm
cena: 899,00 zł*

s95/g6,5/w70 cm
cena: 319,00 zł* Czarny lub szary

s95/g212,5/w35 cm
cena: 740,00 zł*

s93/g200/w23,5 cm
cena: 259,00 zł*

s203/g2/w27 cm
cena: 129,00 zł*

s54/g53/w35 cm
cena: 210,00 zł*

s44/g51/w30 cm
cena: 140,00 zł*

s9/g2/w23 cm
cena: 49,00 zł*

s35,5/g65/w35 cm
cena: 179,00 zł*

s53/g30/w53,5 cm
cena: 219,00 zł*

Projekt zrealizowany 
w ramach współpracy
z School of Form
przez studentów 
specjalność
Industrial Design.

s3/g3/w16,5 cm
cena: 19,00 zł*

s3/g3/w34 cm
cena: 24,00 zł*

s37/g6/w4 cm
cena: 79,00 zł*

s140-178/g65/
w72,5 cm
cena: 999,00 zł*
**dwie konfiguracje
kolorystyczne 
do wyboru

Dwustronne czarno-białe szuflady

**komplet: 2 szt.

Dwustronne czarno-białe szuflady

Dwustronne czarno-białe szuflady

**możliwość kupienia 
z białym lub czarnym 
frontem

Dwustronne czarno-
białe szuflady

**cena bez materaca

Dwustronne czarno-białe szuflady

s140-165/g65/w75 cm
cena: 689,00 zł*

s106,5/g106,5/w35 cm
cena: 420,00 zł*

s46/g51/w30 cm
cena: 240,00 zł*

s107/g95/w35 cm
cena: 370,00 zł*

s97/g93/w30 cm
cena: 210,00 zł*

s120/g60/w75 cm
cena: 479,00 zł*

s107/g95/w35 cm
cena: 479,00 zł*

s65/g125/w86,5 cm
cena : 649,00 zł*

s75/g145/99,5 cm
cena: 899,00 zł*s138/g73/w23 cm

cena: 199,00 zł*

s107/g53/w35 cm
cena: 319,00 zł*

s97/g51/w30 cm
cena: 170,00 zł*

**cena bez materaca

**cena bez podłogi 
i materaca

**cena bez podłogi 
i materaca

**cena bez podłogi 
i materaca

NOWOŚĆ

*cena sugerowana

*cena bez
wypełniacza
kratka

Akcesoria do kolekcji Young Users by VOX

**do wyczerpania 
zapasów
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Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Indywidualność, kreatywność, innowacja to esencja Evolve. 
Kolekcja, która rozbudzi w Twoim dziecku pasję tworzenia. 

Coś więcej niż tylko meble.

EVOLVE
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ZAPROJEKTUJ
Z VOXBOX

Zaokrąglone narożniki
i gumki zamontowane
na frontach to cechy
charakterystyczne
kolekcji.

Dodatkowe łóżko 
dla drugiej osoby
i pojemnik na pościel.

Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji

VOX.pl/Evolve

Wielozadaniowy mebel
do pokoju młodzieżowego

Michał Biernacki
Współzałożyciel marki Moho Design - pierwszej 
polskiej firmy, która otrzymała Red Dot Design Award 
w kategorii Product Design 2008 i nagrodę Design 
Management Europe Award w kategorii New Camers’ 
2008. Dla marki Meble VOX zaprojektował kolekcję 
Evolve.

Co kryje 
w sobie kanapa? 
 1. Dodatkowe moduły prezentowanego zestawu  
    umożliwiają tworzenie dowolnych aranżacji, 
    ale funkcjonują również samodzielnie.

2. W dolnej części opcjonalnie szuflada na pościel  
    lub dodatkowe dolne łóżko.

3. Pod górnym materacem pojemnik na pościel.

4. Biurko na kółkach. W każdej chwili możesz
    je odsunąć, nawet na drugi koniec pokoju.
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EVOLVE

EVOLVE

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

ZOBACZ
NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne 
do kolekcji
Evolve

Kanapa**

Biurko przesuwne

Łóżko dolne

Szuflada kanapyStelaż dolny

s140/g60/w78 cm
cena: 739,00 zł*

s195/g85 cm
cena: 349,00 zł*

s197/g67/w18,5 cm
cena: 239,00 zł*

s85/g195 cm
cena: 349,00 zł*

Szafka do kanapy Fotel obrotowy Jungle

s30/g95/w81 cm
cena: 479,00 zł*

Nadstawka szafy 
z szufladą

s91/g45/w149,5cm
cena: 949,00 zł*

Komoda wysoka

Regał wąski 

Tablica magnetyczna 
biurka (lewa/prawa)

s47/g45/w190 cm
cena: 529,00 zł*

s68/g2/w45 cm
cena: 199,00 zł*

Półka wisząca

s91/g30/w33 cm
cena: 209,00 zł*

s95,5/g207/w81,5 cm
cena: 1 039,00 zł*

s91/g53/w46,5 cm
cena: 419,00 zł*

s58/g52/w97 cm
cena: 689,00 zł*

Szafka RTV

Biurko 140

Szuflada kanapy

Komoda  niskaRegał kanapy

s120/g45/w50 cm
cena: 579,00 zł*

s136/g66/w78,5 - 115 cm
cena: 999,00 zł*

s197/g67/w19 cm
cena: 239,00 zł*

s91/g45/w97,5 cm
cena: 899,00 zł*

s95,5/g27,5/w69 cm
cena: 369,00 zł*

Biurko 120

s120/g60/w74,5 cm
cena: 629,00 zł*

Co kryje 
w sobie szafa? 
 1. Zaokrąglone narożniki.

2. Gumki, za którymi można przechowywać notatki, zdjęcia etc.   
    Front magnesowy. Przyciskowy system otwierania drzwi
    oraz tablica do pisania mazakami wodnymi.

3. Solidne nóżki wykonane z drewna.

4. Tablica do pisania kredą.

dąb cynamonowy

KORPUS
Płyta laminowana
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia:
biały/czarny/szary

Szafa z szufladą
Tablica magnetyczna 
na drzwi szafy

s91/g53/w190 cm
cena: 1 059,00 zł*

s42/g2/w139 cm
cena: 149,00 zł*

Szafa narożna
Nadstawka 
szafy narożnej

s91/g91/w190 cm
cena: 1 269,00 zł*

91/g91/w46,5 cm
cena: 529,00 zł*

Nadstawka
regału wąskiego

s47/g45/w46,5 cm
cena: 259,00 zł*

s91/g45/w46 cm
cena: 419,00 zł*

Nadstawka
regału bibliotecznego

s91/g45/w190 cm
cena: 849,00 zł*

Regał biblioteczny

Biała tablica
magnetyczna
na drzwi komody
s42,5/g2/w139,5 cm
cena: 149,00 zł*

**cena bez materaca

*cena sugerowana
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3D by VOX to odpowiedź na światowe 
trendy meblarskie. Eleganckie wzornictwo 
spotyka się tutaj z niezwykłymi inspiracjami, 
efektem trójwymiarowości i nadawania 
przez to przedmiotom niekonwencjonalnego 
wyglądu. Minimalistyczna stylistyka 
kolekcji została wzbogacona 
o zróżnicowanie głębokości frontów, 
dzięki czemu uzyskują one ciekawy, 
niespotykany dotychczas efekt przestrzenny. 

Różnorodność brył w połączeniu z modną 
i bogatą kolorystyką daje możliwość 
stworzenia zróżnicowanej architektury 
wnętrza: dynamiczną z przewagą zieleni 
lub bardziej stonowaną, utrzymaną 
w kolorach ziemi. 

Uniwersalność i wolność wyboru to cechy, 
które charakteryzują tę kolekcję. Dzięki temu 
sam decydujesz o wyglądzie mieszkania, 
przy zachowaniu pełnej funkcjonalności 
swoich mebli. 

POJEMNIK
LATTA
57 zł

ZAGŁÓWEK
DUŻY*
149 zł

KOC TRENO
239 zł

LAMPA
KOMODOWA
SENA BIAŁA

399 zł

WAZON BARELL 
SZKŁO

99 zł

ZAGŁÓWEK
MAŁY*

99 zł3D by VOX

* do wyczerpania zapasów
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Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Kolekcja 3D by VOX charakteryzuje się kreatywnym zastosowaniem
zróżnicowanych przestrzeni do przechowywania przedmiotów. Oprócz ułatwień
w kwestii ergonomii została ona wzbogacona wysokiej klasy designem. 

Oferujemy meble, które sprostają najbardziej wymagającym klientom. 
Tym, którzy cenią sobie wysmakowany styl, jednocześnie zwracając 
uwagę na jak największą funkcjonalność.

3D by VOX
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ZAPROJEKTUJ
Z VOXBOX

Wklęsłe wnęki 
zapewniają 
możliwość pełnego 
wykorzystania 
trójwymiarowości 
mebli 3D by VOX.

Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji
VOX.pl/3DbyVOX

Przytulny i praktyczny
pokój dzienny

Piotr Kuchciński
Architekt, projektant, grafik, ilustrator. 
Współpracował ze znanymi producentami mebli. 
Za swoje projekty zdobył wiele nagród, m.in.:
Produkt Roku, Godło Prodeco, Złoty Medal MTP. 
Dla marki Meble VOX zaprojektował kolekcje 
2pir, Inbox i 4 You by VOX.    

W korpusie mebla zastosowaliśmy dekor „Brzoza Polska” zaprojektowany przez Tomka Rygalika 
na zlecenie firm Interprint i Pfleiderer, a następnie wybrany przez nas do tej kolekcji. Tomek Rygalik 
jest  twórcą oficjalnych mebli polskiej prezydencji UE. Swoje prace prezentował na wystawach
w Mediolanie, Nowym Jorku, Tokio, Berlinie i Londynie.

Faktura dekoru „Brzoza Polska” odwołuje się do bardzo rzadkiego drzewa – brzozy
ojcowskiej, symbolu  polskiego lokalnego bogactwa naturalnego. Fronty mebli umieszczone
na różnych głębokościach  sprawiają wrażenie przestrzenności, trójwymiaru. Dla podkreślenia
tego efektu kolekcja nie posiada uchwytów, w drzwiach i szufladach zastosowano system
otwierania dotykowego. 
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Dzięki intuicyjnemu 
mocowaniu zagłówków 
możesz je
przearanżować
w dowolnym
momencie, odświeżając 
wygląd sypialni.

Brąz, szampan, oliwka
i beż nadają sypialni 
ciepły, przyjemny wygląd.

Zmieniaj aranżację sypialni, 
kiedy tylko masz na to ochotę

Innowacyjny zagłówek łóżka z kolekcji 3D by VOX umożliwia 
samodzielne komponowanie i tworzenie rożnych wersji zarówno 
kolorystycznych, jak i geometrycznych. W ofercie dostępne 
są 2 wymiary oraz 4 kolory (brązowy, szampan, oliwka i beż)*, 
które stanowią bazę dla Twojej dalszej kreatywności.

BĄDŹ
NA BIEŻĄCO
Z TRENDAMI

W kolekcji 3D by VOX dostępne są trzy 
warianty łóżka, różniące się szerokością. 
Do każdego wariantu istnieje możliwość 
dokupienia stelaża teleskopowego. 

Dzięki niemu w prosty sposób uzyskasz 
dostęp do całej powierzchni pod łóżkiem, 
którą możesz zagospodarować 
w dowolnym celu.

* do wyczerpania zapasów
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To od Ciebie zależy 
jaką formę przybierze 
szafa w Twoim 
mieszkaniu.

Stół posiada
3 wkładki, co umożliwia 
powiększenie mebla
o niemal 2 metry.

Funkcjonalność dopracowana
w każdym detalu

Co kryje 
w sobie stół? 
 1. Możliwość powiększenia mebla
    o blisko 2 metry.

2. Wkładki mieszczą się w pojemniku samego
    stołu, dzięki czemu nie zabierają miejsca.

3. Doskonałe rozwiązanie w kwestii
    oszczędności przestrzeni.

4. Duża funkcjonalność mebla - pasuje zarówno
    do szybkiego posiłku jak i obiadu z całą rodziną.



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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3D by VOX

3D by VOX
Nowoczesna stylistyka
i zaskakująca funkcjonalność!

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Zaprojektuj swój
pokój z mebli
3D by VOX wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/3DbyVOX

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

ZOBACZ
NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne 
do kolekcji
3D by VOX

Stół

Szafka RTV

Stolik nocnyToaletka

s130-192-254-310/g90/w78 cm
cena: 1499,00 zł*

s156/g40/w43 cm
cena: 549,00 zł*

s42,5/g49/w43,5 cm
cena: 299,00 zł*

s120/g45/w88 cm
cena: 499,00 zł*

Lustro

s58/g8/w206,5 cm
cena: 399,00 zł*

s159,5/g42/w123 cm
cena: 999,00 zł*

s109,5/g42/w158 cm
cena: 899,00 zł*

s93,5/g42/w206,5 cm
cena: 899,00 zł*

Bufet

Regał szeroki

Komoda szeroka

s180/g42/w64 cm
cena: 899,00 zł*

Ława

KomodaKredens

s80/g80/w39 cm
cena: 649,00 zł*

s109,5/g42/w104,5 cm
cena: 849,00 zł*

Szafa 2D

Szafa 1DWitryna wąska

Szafa 3D

s93,5/g42/w206,5 cm
cena: 999,00 zł*

s36/g42/w206,5 cm
cena: 599,00 zł*

s46/g40/w206 cm
cena: 699,00 zł*

s175/g60/w206,5 cm
cena: 1 799,00 zł*

Regał wąski

s36/g40/w206,5 cm
cena: 399,00 zł*

Komoda z szufladamiZagłówki*

s68,5/g40/w158 cm
cena: 899,00 zł*

Łóżko

s44,5/g5/w44,5 cm
cena: 99,00 zł*

s88,5/g5/w44,5 cm
cena: 149,00 zł* oliwka / szampan / brąz / beż

Półka wisząca

s116,5/g27/w38,5 cm
cena: 249,00 zł*

brzoza ojców / szary / mocca / brąz

KORPUS / FRONT
Płyta laminowana
Dostępne wybarwienia:

NOWOŚĆ

*cena sugerowana

** cena bez materaca i podłogi/ stelaża

Krzesło NIXIE

s46/g44/w90 cm
cena: 399,00 zł*

*do wyczerpania zapasów

Szafa narożna

s105/g114/w206,5 cm
cena: 1 299,00 zł*

Łustro wiszące

s83/g59/w3,5 cm
cena: 149,00 zł*

Biurko

s140/g61,5/w77,5 cm
cena: 599,00 zł*

Nadstawka 
szafy 3D

s175/g59,5/w40,5 cm
cena: 459,00 zł*

Nadstawka 
szafy 2D

s93,5/g41,5/w40,5 cm
cena: 249,00 zł*

Pokrowiec na szczyt łóżka

Szczyt płaski łóżka 

s158,5/g2/w90 cm 
cena: 159,00 zł*

s178,5/g2/w90 cm 
cena: 179,00 zł*

s198,5/g2/w90 cm
cena: 189,00 zł*

szer. 140 cm. – cena: 349 zł* 
szer. 160 cm. – cena: 379 zł*
szer. 180 cm. – cena: 449 zł*

140x200
zew. s158,5/g211,5/w30 cm                           
cena od: 979,00 zł*                

160x200
zew. s178,5/g211,5/w30 cm
cena od: 999,00 zł*                

180x200
zew. s198,5/g211,5/w30 cm
cena od: 1 029,00 zł*                

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Romeo i Julia, przez lata ulubiona kolekcja naszych klientów, zyskuje teraz nowy blask: nawiązujący do natury dekor
„Brzoza Polska” oraz uchwyty inspirowane biżuterią wykonaną z lin żeglarskich. Dekor „Brzoza Polska” został
zaprojektowany przez Tomka Rygalika, na zlecenie firm Interprint i Pfleiderer a następnie wybrany przez Meble VOX
do tej kolekcji.  Jest to wyraz fascynacji unikalnym zasobem polskiej przyrody, zagrożonym wyginięciem gatunkiem brzozy 
ojcowskiej. Liczbę tych drzew szacuje się na zaledwie 250 sztuk.

Uchwyty z lin żeglarskich zaprojektowała Anna Orska. Można je przewiązać na supeł, wplatając w nie różne ozdobne 
detale, pamiątki z wakacji, zasuszoną różę z pierwszej romantycznej randki. Lekka, czysta forma, z oryginalnym,
sentymentalnym detalem.

R&O
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R&O

R&O
Indywidualność i kreatywność
to esencja kolekcji R&O.

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Zaaranżuj swoją idealną 
sypialnię dzięki kolekcji
R&O wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/R&O

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

ZOBACZ
NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne 
do kolekcji
R&O

Komoda szeroka

s90/g44/w78 cm
cena: 499,00 zł*

s53,5/g8/w219,5cm
cena: 349,00 zł*

Lustro szafy

Toaletka

s110/g44/w78 cm
cena: 299,00 zł*

Lustro do toaletki

Szuflada łóżka

Stolik nocny

s109,5/g2,5/w43 cm
cena: 149,00 zł*

s178/g65/w17,5 cm
cena: 199,00 zł*

s50/g32/w40,5 cm
cena: 249,00 zł*

Komoda wąska

s50/g44/w100,5 cm
cena: 549,00 zł*

Brzoza Ojców

KORPUS
Płyta laminowana
Dostępne wybarwienia:

Szafa 2-drzwiowa
s90/g55/w220 cm
cena: 799,00 zł*

s45,5/g55/w220 cm
cena: 499,00 zł*

Dostawka szafy

*cena sugerowana

NOWOŚĆ

Łóżko 
z podświetlanym szczytem

s50/g26/w220 cm 
cena: 279,00 zł*

Regał wąski 

s100/g26/w40 cm
cena: 139,00 zł*

Półka regałowa 

Szafa narożna 
s100/g100/w220 cm
cena: 1 199,00 zł*

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

140x200
zew. s145,5/g216,5/w93 cm
cena: 799,00 zł*

160x200 
zew. s165,5/g216,5/w93 cm 
cena: 839,00 zł* 

180x200 
zew. s185,5/g216,5/w93 cm 
cena: 889,00 zł*
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4 YOU by VOX
Od Heraklita wiemy, że nie da się
dwa razy wejść do tej samej rzeki.
Antyczna prawda doskonale pasuje
do bardzo współczesnej kolekcji
4 You by VOX. Przekonasz się szybko,
że meble i Twoje zwyczaje korzystania
z nich, mogą być zupełnie inne
niż podpowiada Ci doświadczenie.

To wielofunkcyjne meble umożliwiające 
aranżację najważniejszych domowych 
pomieszczeń. Możesz dać się ponieść 
wyobraźni, bo w kolekcji znajdziesz dziesiątki 
inspirujących rozwiązań. Dzięki nim, każdemu 
pokojowi nadasz indywidualne cechy
i niepowtarzalny wygląd.

A gdy już umeblujesz, zacznij odkrywać. 
Kilkadziesiąt funkcji ukrytych w 4 You by VOX
otwiera pole unikalnych doświadczeń.
Kino? Mały trening? Familijne gniazdo? 
Domowy ogród? Hamakowanie?
Co jeszcze wykombinujesz z 4 You by VOX?

SKRZYNKA 
MAŁA
80 zł

SKRZYNKA 
DUŻA
99 zł

KOC VITO
SZARY
159 zł

WYSOKI
WAZON
CINTUR
119 zł

ORGANIZER
TEKSTYLNY
SLIDE
89 zł

HAMAK
DLA NIEMOWLĘCIA
439 zł

LAMPA
KOMODOWA 

ESTER
SZARA

169 zł

KRZESŁO CLOSER
499 zł
Krzesło Closer zostało
nagrodzone w tym roku 
za ergonomię na konkursie 
TOP DESIGN, Arena Design 2013

Obrotowe
siedzisko
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Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

4 You by VOX rozwiązuje problemy funkcjonalne związane z organizacją
przestrzeni. Daje nieograniczone możliwości aranżacyjne, dzięki wymiennym
modułom i akcesoriom.

Odpowiada na potrzeby użytkowników i chęć bycia aktywnym w obszarach:
kontaktów społecznych, bliskości z rodziną i przyjaciółmi, równowagi
psychicznej i fizycznej.

4 YOU by VOX



8988

Inspirująca funkcjonalność,
kreatywność, idealnie
zorganizowana przestrzeń

Sypialnia
z łóżeczkiem 
dziecięcym.

ZAPROJEKTUJ
Z VOXBOX

Joanna Leciejewska
Absolwentka ASP w Poznaniu na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego. Laureatka konkursów Philips EKOdesign. 
Zdobywczyni Złotych Medali DOMEXPO 
na Międzynarodowych Targach w Poznaniu. 
Dla marki Meble VOX zaprojektowała kolekcję 
4 You by VOX.

Piotr Kuchciński
Architekt, projektant, grafik, ilustrator. 

Współpracował ze znanymi producentami mebli. 
Za swoje projekty zdobył wiele nagród, m.in.:

Produkt Roku, Godło Prodeco, Złoty Medal MTP. 
Dla marki Meble VOX zaprojektował kolekcje 

2pir, Inbox i 4 You by VOX.    

Co kryje 
w sobie łóżko? 
 1. Rozwiń ekran i zrób sobie kino.

2. Dodaj boczną drabinkę i zawieś co chcesz,
    np. kwietnik czy wieszak.

3. Pojemny regał za łóżkiem.

4. Wnęki pod łóżkiem na wszystko, co potrzebne.

5. Pojemnik na pościel w zagłówku.

6. Unoszony materac, a pod nim miejsce
    do Twojej dyspozycji.

Biuro, sypialnia
- sprytne
rozwiązanie.
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Kołyska dla dziecka
tuż nad łóżkiem -
idealne rozwiązanie
dla rodziców.

Drabinka
na akcesoria
do ćwiczeń.

Regał
i podręczne
schowki.

POLECAMY
TEN PRODUKT

Zaprojektuj własne łóżko!
25 akcesoriów do wyboru

Wejdź w nowy wymiar!
Sprawdź możliwości naszego łóżka!

Skorzystaj z nowej aplikacji 4 You by VOX.
Używając smartfona lub tabletu, odkryj wszystkie funkcje łóżka 4 You by VOX.

Więcej informacji na 6. stronie katalogu!

R O Z S Z E R Z O N A
RZECZYWISTOŚĆ

Nakieruj urządzenie
na tę stronę.



R O Z S Z E R Z O N A
RZECZYWISTOŚĆ

Nakieruj urządzenie
na tę stronę.
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Co kryje 
w sobie szafa? 
 1. Łatwy dostęp dzięki składanym drzwiom.

2. Regał boczny zwiększa pojemność szafy.

3. Ruchomy drążek na ubrania długie i krótkie.

4. 3 warianty wysokości do wyboru:
    206, 240, 260 cm.

5. Wysuwane szuflady na mnóstwo
    mniejszych rzeczy.

Doskonale
uporządkowana
przestrzeń w sypialni.

Idealnie
zorganizowana
przestrzeń na małej
powierzchni kawalerki.

Bardzo pojemna szafa zorganizowana jak garderoba.
Dostępna w trzech rozmiarach wysokości.

Ma wygodne składane drzwi, półki z podwieszanymi drążkami
na ubrania oraz wygodne drążki wysuwane, dzięki czemu masz łatwy 
dostęp do całej zawatości szafy. Szuflady i regulowane półki ułatwiają
Ci porządkowanie i układanie ubrań.

To nie szafa,
to prawdziwa garderoba
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Co kryje 
w sobie stół? 
 1. Rewolucyjna wnęka na zielnik,
    podgrzewacz, długopisy i co tylko chcesz.

2. Maskowane wnęki dla lubiących idealnie
    płaski blat.

3. Dwie wielkości stołu - dla 4 lub 8 osób.

4. Zaokrąglone rogi blatu dla większego 
    bezpieczeństwa.

5. Otwór na kable dla lubiących pracować.

Podwójny blat
i szuflady sprawią,
że wszystko jest
pod ręką.

Aranżuj
jak chcesz!

Stół łączy nowoczesną formę z wielofunkcjonalnością. Podwójny blat 
i 6 szuflad pomogą Ci stworzyć miejsce do: pracy, gotowania, odrabiania 
lekcji czy hobby. Gdy skończysz, możesz szybko posprzątać. 

Stół zachęca do kreatywnych działań i zorganizowania wolnego czasu. 
W podłużnym pojemniku w blacie możesz uprawiać zioła, podgrzewać 
posiłki, czy przechowywać drobiazgi.

Stół z pododawanymi
funkcjami. Powtórz!



Wejdź w nowy wymiar!
Sprawdź możliwości naszego stołu!

Skorzystaj z nowej aplikacji 4 You by VOX.
Używając smartfona lub tabletu, odkryj wszystkie funkcje stołu 4 You by VOX.

Więcej informacji na 6. stronie katalogu!

R O Z S Z E R Z O N A
RZECZYWISTOŚĆ

Nakieruj urządzenie
na tę stronę.

9796

Domowy zielnik
tuż przy Twoim
talerzu.

Baw się i pracuj
bez ograniczeń.

Idealne miejsce
na Twoje hobby.

Stół, który ma ambicję
być czymś więcej
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Co kryje 
w sobie schowek? 
 1. Trzy wersje kolorystyczne - aranżuj jak chcesz.

2. Wyciągane schowki dla mobilności i porządku.

3. Format pasujący idealnie do wszystkich brył.

4. Organizuj przestrzeń bez ograniczeń!

Wymienne schowki
do przechowywania
i porządkowania.

Skrzynki można
zestawić tworząc regał.

Elementem charakteryzującym całą kolekcję są wymienne skrzynki 
zaprojektowane do wszystkich brył. Dzięki nim możesz zmieniać 
wygląd mebli, dekorować wnętrze.

Pomogą Ci dzielić, organizować przestrzeń, przechowywać. 
To jedno z rozwiązań, odpowiadających na potrzebę szybkiego 
sprzątania, segregowania przedmiotów, które chcemy mieć pod ręką.

Przechowują,
organizują i cieszą oko
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4 YOU by VOX

4 YOU by VOX
Meble, których warto
nauczyć się od nowa!

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Szafa 2-drzwiowa Regał boczny 
wysoki

BufetKredensRegał boczny niskiRegał dwustronny

Komoda szeroka Komoda niska Komoda z szufladami Szafka RTV Nadstawka RTV

Poduszka na ławę

Ława do stołu Biurko 140Szuflada stołu
Stół 100x100**

Regał szeroki

Witryna wąska

Regał boczny szafy 
4-drzwiowej

s92/g42/w206 cm
cena: 1 059,00 zł*

s42/g22/w205 cm
cena: 529,00 zł*

s40/g42/w206 cm
cena: 999,00 zł*

s99,5/g42/w118,5 cm
cena: 1 059,00 zł*

s145/g42/w118,5 cm
cena: 1 249,00 zł*

biały szary / pomarańczowy / dąb

s42/g22/w118,5 cm
cena: 369,00 zł*

s168/g40,5/w206 cm
cena: 1 059,00 zł*

s92/g40,5/w206 cm
cena: 739,00 zł*

s187/g42/w69 cm
cena: 999,00 zł*

s120/g42/w70 cm
cena: 899,00 zł*

s75/g42/w126,5 cm
cena: 999,00 zł*

s187/g42/w35 cm
cena: 699,00 zł*

s131,5/g40,5/w54 cm
cena: 369,00 zł*

s168/g36/w2 cm 
cena: 199,00 zł*

s170/g36/w46 cm
cena: 529,00 zł*

s142/g63,5/w78,5 cm
cena: 999,00 zł*

s51/g36/w8 cm
cena: 99,00 zł*

s100/g100/w76 cm
cena: 949,00 zł*

**cena bez szuflad

*cena sugerowana

Stół 200x100**
s200/g100/w76 cm
cena: 1 599,00 zł*

**cena bez szuflad

s57/g22/w206 cm
cena: 529,00 zł*

s57/g22/w240 cm 
cena: 629,00 zł*

s57/g22/w260 cm**
cena: 689,00 zł*
** do wyczerpania 
zapasów

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

KORPUS / FRONT
Dostępne wybarwienia:

KOLORY SKRZYNEK
Dostępne wybarwienia:

Zaprojektuj swój
pokój z mebli
4 You by VOX 
wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/4YoubyVOX   

Łóżko niskie** Łóżko z baldachimem** Łóżko z baldachimem i regałem**

Drabinka boczna

Łóżko 90x200
z baldachimem

Szuflada łóżka 200x90

Stolik nocny

Drabinka górna

Skrzynka łóżkaPrzybornik

Krzesło Bent Krzesło Closer

ŁawaToaletka

Skrzynka
duża

Skrzynka
mała

Lustro stojące Lustro wiszące

Organizer
tekstylny Slide

Organizer
tekstylny Pocket

Hamak
dla niemowlęcia

Puf

ZOBACZ NA
STRONIE WWW:

Artykuły
dekoracyjne 
do kolekcji
4 You by VOX

Półka wzdłużna Półka poprzeczna
Klamerka
do łączenia półek 
na ścianie

Łóżeczko 4 You by VOX 120

Poducha tapicerowana
na szczyt łóżka

Łóżko niskie** Łóżko z baldachimem** Łóżko z baldachimem i regałem**

(z podłogą)

s168/g208/w106 cm
cena: 1 708,00 zł*

(z podłogą)

s168/g208/w206 cm
cena: 2 108,00 zł*

(z podłogą)

s168/g238/w206 cm
cena: 2 958,00 zł*

s30/g2/w171 cm
cena: 239,00 zł*

s40,5/g42/w55,5 cm
cena: 479,00 zł*

s167/g25,5/w4,5 cm
cena: 289,00 zł*

s51/g15/w31,5 cm
cena: 99,00 zł*

s32/g32/w12,5 cm
cena: 119,00 zł*

s45/g50/w85 cm
cena: 399,00 zł*

s45/g56/w82 cm
cena: 499,00 zł*

s80/g80/w35 cm
cena: 369,00 zł*

s198/g65/w29 cm
cena: 249,00 zł*

s208/g97,5/w207,5 cm
cena: 999,00 zł*

*cena bez podłogi

s142/g42/w72,5 cm
cena: 369,00 zł*

s31,5/g41/w31,5 cm
cena: 99,00 zł*

s31,5/g41/w16 cm
cena: 80,00 zł*

s49,5/g10/w159,5 cm
cena: 449,00 zł*

s69/g12/w50 cm
cena: 249,00 zł*

s30/g54 cm
cena: 89,00 zł*

s30/g47,5 cm
cena: 59,00 zł*

cena: 439,00 zł*

s47/g39/w40 cm
cena: 319,00 zł*

s80,5/g27/w44 cm
cena: 299,00 zł*

s65/g25/w54 cm
cena: 299,00 zł* cena 2 szt.: 14,90 zł*

s65/g124,5/w105,5 cm
cena: 899,00 zł*

s158/g8/w55 cm 
cena: 329,00 zł*

(z podnoszonym stelażem)

s168/g208/w106 cm
cena: 2 089,00 zł*

**cena bez materaca

(z podnoszonym stelażem)

s168/g208/w206 cm
cena: 2 489,00 zł*

**cena bez materaca

(z podnoszonym stelażem)

s168/g238/w206 cm
cena: 3 339,00 zł*

**cena bez materaca

NOWOŚĆ

Szafa 4-drzwiowa

s180/g57/w261 cm**
cena: 2 749,00 zł*
**do wyczerpania zapasów

s180/g57/w241 cm
cena: 2 649,00 zł*

s180/g57/w206 cm
cena: 2 499,00 zł**

Szafa narożna

s105/g103,5/w205,5 cm
cena: 1 249,00 zł*

Szafa 1-drzwiowa

s57,5/g42/w205,5 cm
cena: 549,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa II
s100/g57/w205,5 cm
cena: 829,00 zł*

Stół 140x100**
s140/g100/w76 cm
cena: 1 399,00 zł*

**cena bez szuflad
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Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Elegancka kolekcja o geometrycznych kształtach mebli. W nowoczesny sposób 
odwołuje się do ikon architektury z połowy XX wieku i zasady „mniej znaczy 
więcej” Miesa van der Rohe.

Bryły mebli oparte zostały na formie prostopadłościanu, a cała kolekcja składa 
się z modułów, które można ustawiać dowolnie. W ten sposób każda z aranżacji 
może być niepowtarzalna, bo tworzymy ją z wybranych przez siebie elementów 
(modułów) kolekcji jak komody, półki, szafy regały itp.

HIFI by VOX
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ZAPROJEKTUJ
Z VOXBOX

Intrygująca komoda 
z pojemnymi 
szufladami.

Nowoczesny gabinet.

Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji

VOX.pl/HifibyVOX

Praktyczne, funkcjonalne
oraz pojemne schowki

Marta Krupińska
Absolwentka ASP w Poznaniu. Laureatka konkursu 
“Idee Projektowe - HANSGROHE 2006 oraz nagrody 
Grand Prix XXVI edycji konkursu im. Marii Dokowicz. 
Pracowała w biurze projektowym PHOENIX DESIGN  
w Stuttgarcie. Członkini Stowarzyszenia Projektantów 
Form Przemysłowych w Warszawie. Hołduje idei “Less 
is more”. Dla marki VOX zaprojektowała kolekcje 
Young Users by VOX oraz Hifi by VOX. 

Liniowy układ kolekcji podkreśla kolorystyka - fronty mebli to połączenie trzech 
uzupełniających się, naturalnych kolorów: beżowego, taupe i ciemnego dębu.

Meble wykonane zostały z nowoczesnej płyty laminowanej, a fronty mebli pozostają 
idealnie gładkie i bez uchwytów, dzięki dotykowemu systemowi otwierania. 
Meble z kolekcji Hifi by VOX idealnie pasują do pokoju dziennego oraz biura. 
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Wysuwany pojemny 
barek oraz drewniane 
drążki na kieliszki 
i wino.

Rozkładany stół 
i wygodne krzesła
na duże rodzinne 
imprezy.

Elegancka kolekcja
o geometrycznych kształtach

Nowoczesny charakter jadalni podkreślają meble i zastosowana
kolorystyka. Bardzo duża ilość miejsca do przechowywania
pozwoli na pomieszczenie zastawy stołowej, napojów czy innych 
akcesoriów do jadalni.

Ciemny dąb idealnie dopełnia wygląd jadalni nadając jej ekskluzywny 
i dystyngowany charakter, a geometyczne kształty mebli świetnie 
podkreślają nowoczesny styl kolekcji.

Jadalnia Hifi by VOX,
to przestrzeń marzenie każdej dużej 
rodziny czy grona przyjaciół. 
Zapomnisz o utrapieniach dostawek, 
zapasowych stołów. Po prostu wykorzystasz 
funkcję rozkładania stołu, gdy zajdzie taka 
potrzeba, by pomieścić nawet
dwanaście osób. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TRENDAMI
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Praktyczne półki i schowki
w szczycie łóżka

Sypialnia i miejsce 
do pracy w jednym.

Równolegle unoszony 
stelaż to łatwy dostęp 
do pojemnika.

Co kryje 
w sobie łóżko? 
 1. Różne szerokości (od 140 cm do 180 cm).

2. Do wyboru łóżko ze stelażem unoszonym
    równolegle oraz uchylnie.

3. Trzy rodzaje zagłówka do wyboru
    (płaski krótki, płaski szeroki oraz z półkami).

4. W opcji oświetlenie LED z regulacją koloru światła.

Nowe łóżko z dwoma 
wariantami stelaża 
i trzema zagłówkami 
do wyboru.

POLECAMY
TEN PRODUKT
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Nieskończone 
możliwości aranżacji 
asymetrycznych 
kształtów szafek i półek.

System półek
zawieszonych
na ścianie daje
nieograniczone 
możliwości aranzacji.

Tworzą swego rodzaju rzeźbę...

Co kryje 
w sobie szafa? 
 1. Oświetlenie wewnętrzne górne i dolne.

2. W najszerszym module szafy wysuwany drążek  
    garderobiany bądź regulowane półki.

3. Możliwość wyboru drzwi pełnych lub z lustrem.

4. Możliwość wyboru cargo lub drzwi pełnych
    z pięcioma regulowanymi półkami.

5. Praktyczne, funkcjonalne schowki.

6. Regał może stać w ciągu mebli, na szafce RTV 
    bądź samodzielnie na specjalnie zaprojektowanej
    podstawie z szufladą.
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HIFI by VOX

HIFI by VOX
Luksus i nowoczesność
zaklęte w jednej kolekcji.

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Zaprojektuj swój
pokój z mebli Hifi by VOX 
wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/HifibyVOX   

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

ZOBACZ
NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne 
do kolekcji
Hifi by VOX

Krzesło NIXIE Panel do systemu Hifi

s46/g44/w90 cm
cena: 399,00 zł*

s160/g3,5/w133,4 cm
cena: 699,00 zł*

Łóżko ze szczytem z półkami** Łóżko z płaskim, szerokim szczytem*** Łóżko z płaskim, wąskim szczytem**
wew. 140x200 cm;
zew. 179x219,5x98 cm
cena: 1 309,00 zł*

wew. 160x200 cm;
zew. 199x219,5x98 cm
cena: 1 379,00 zł*

wew. 180x200 cm;
zew. 219x219,5x98 cm
cena: 1 419,00 zł*

wew. 140x200 cm;
zew. 236x207x83 cm
cena: 989,00 zł*

wew. 160x200 cm;
zew. 256x207x83 cm
cena: 1 059,00 zł*

wew. 180x200 cm;
zew. 276x207x83 cm
cena: 1 099,00 zł*

wew. 140x200 cm;
zew. 139,5x207x83 cm
cena: 879,00 zł*

wew. 160x200 cm;
zew. 159,5x207x83 cm
cena: 959,00 zł*

wew. 180x200 cm;
zew. 179,5x207x83 cm
cena: 999,00 zł*

Ława

Puf Hifi

s115-139/g57,5/w43 cm
cena: 699,00 zł*

s46/g37/w43 cm
cena: 329,00 zł*

Biurko 140

s140/g57,5/w76,5 cm
cena: 529,00 zł*

Lustro wiszące z półką

s120/g14/w50 cm
cena: 349,00 zł*

Szafka RTV

Podstawa

s180/g57/w21,5 cm
cena: 629,00 zł*

s35/g34/w21 cm
cena: 189,00 zł*

s80/g57/w240 cm
cena: 849,00 zł*

s33/g40/w76 cm
cena: 319,00 zł*

s67/g33,5/w32 cm
cena: 249,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa

Szuflady do szafy Szafka do systemu Hifi

Regał dwustronny

s139/g40/w230 cm
cena: 1 269,00 zł*

Szafa 3-drzwiowa

Nadstawka 2-drzwiowa

Zawieszka pod uchwyt
do telewizora
do systemu Hifi

Nadstawka 1-drzwiowa

s120/g66,5/w200 cm
cena: 1 799,00 zł*

s80/g57/w42 cm
cena: 369,00 zł*

s10/g2,5/w3,5 cm
cena: 199,00 zł*

s40/g47/w61,5 cm
cena: 259,00 zł*

Komoda wąska

s80/g57/w61,5 cm
cena: 529,00 zł*

Szafa 4-drzwiowa
drzwi z płyty**

Regał zamknięty
z drzwiami
z płyty

Regał
zamknięty

Podstawa

Podstawa

Regał zamknięty
z drzwiami
szklanymi

Uchwyty
na kieliszki

Szafa 4-drzwiowa
drzwi z lustrem***

s135/g52/w236,5 cm
cena: 1 849,00 zł*

s105/g40/w231,5  cm
cena: 1 269,00 zł

s105/g40/w231,5 cm
cena: 1 060,00 zł

s35/g34,5/w21,5 cm
cena: 189,00 zł

s35/g34,5/w21,5 cm
cena: 189,00 zł*

s105/g40/w231,5  cm
cena: 1 479,00 zł

s6/g33/w2 cm
cena: 149,00 zł

s135/g52/w236,5 cm
cena: 2 089,00 zł*

Regał otwarty
s105/g40/w216,5 cm
cena: 849,00 zł*

s105/g40/w216,5 cm
cena: 1058,00 zł*

s105/g40/w216,5 cm
cena: 1 268,00 zł*

Półka wisząca***
s120/g20/w4 cm
cena: 129,00 zł*

Szafka z przesuwnymi 
drzwiami

s185/g30,5/w68 cm
cena: 849,00 zł*

Nadstawka RTV

Stolik nocny
z szufladą

Półka do
systemu Hifi 

Półka otwarta
do systemu Hifi 

Komoda z szufladamiKomoda szeroka
Pokrowiec tapicerowany pikowany 
w kratę na szczyt łóżka

Toaletka

Toaletka
z komodą
wąską

Lustro
do toaletki

Półka szczytu Stelaż uchylny

Stelaż równoległy

Stół rozkładany

Toaletka
z 1- drzwiową
nadstawką

s105/g45/w18 cm
cena: 259,00 zł*

s48,5/g57/w20 cm
cena: 299,00 zł*

s48,5/g18/w18 cm
cena: 129,00 zł*

s135/g57/w104,5 cm
cena: 1 349,00 zł*

s195/g57/w104,5 cm
cena: 1 599,00 zł*

s140 cena: 299,00 zł*
s160 cena: 299,00 zł*

s180 cena: 319,00 zł*

s100/g47/w76,5 cm
cena: 419,00 zł*

s120-140/g47/w76,5 cm
cena: 948,00 zł*

s100/g2/w43
259,00 zł*

s48,5/g17,5/w19,5 cm
cena: 159,00 zł*

cena: 690,00 zł*

cena: 790,00 zł*

s130-330/g90/w78 cm
cena: 2 119,00 zł*

s100-120/g47/w76,5 cm
cena: 678,00 zł*

Biurko L

Biurko L
z komodą wąską

s140/g57,5/w76,5 cm
cena: 470,00 zł*

s140/g57,5/w76,5 cm
cena: 999,00 zł*

**cena bez stelaża i materaca **cena bez stelaża i materaca   ***do wyczerpania zapasów **cena bez stelaża i materaca   

**cena z cargo: 2 489,00 zł

***cena z cargo: 2 729,00 zł

Opcjonalne półki 
do szafy, kolor beż: 
kpl 4 szt.
cena: 129,00zł

taupe / ciemny dąb / beż

KORPUS / FRONT
Płyta laminowana
Dostępne wybarwienia:

Pokrowiec tapicerowany 
pikowany w kratę na skrzynięSkrzynia

s139/g33,5/w40 cm
cena: 529,00 zł*

s139/g33,5 cm
cena: 159,00 zł*

*cena sugerowana

Nadstawka szafy 2-d
niskiej
s80/g57/w40 cm
cena: 239,00 zł*

s80/g57/w200 cm
cena: 699,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa

Regał pojedyńczy
s30/g32,5/w180 cm
cena: 279,00 zł*

Regał wąski
s50/g40/w201 cm
cena: 369,00 zł*

s50/g40/w201 cm
cena: 578,00 zł*

Regał wąski 
z drzwiami 
szklanymi
s50/g40/w201 cm
cena: 788,00 zł*

Regał wąski 
z drzwiami 
z płyty

Półka regałowa***

 ***do wyczerpania zapasów

 ***do wyczerpania zapasów

Łóżko 90x200  Szuflada łóżka 90x200

s95/g206/w83 cm
cena: 439,00 zł*

s95/g206 cm
cena: 279,00 zł*
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Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Inbox to nowoczesne meble o kubistycznych kształtach, swobodnym, geometrycznym 
rysunku, oszczędnej palecie barw, kontrastowych zestawieniach materiałowych: 
modnych, błyszczących frontach i skrzyniach meblowych z rysunkiem orzecha. 
Modułowa konstrukcja mebli daje duże możliwości aranżowania przestrzeni 
według własnego pomysłu. 

Kolekcja Inbox oferuje gamę multiplikowanych komód, łączonych ze sobą ław
i półek. Uzupełnia ją nowoczesny panel RTV do zawieszenia ekranu telewizora.
W odróżnieniu od tradycyjnych mebli Inbox uwalnia przestrzeń wnętrz.

INBOX
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Rozkładany stół, 
który pomieści 
nawet 10 osób.

Nowoczesny stolik 
RTV oraz modułowo 
zestawiana ława.

Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji

VOX.pl/Inbox

Ceni nowoczesny minimalizm,
daje nieograniczone możliwości

Piotr Kuchciński
Architekt, projektant, grafik, ilustrator. Współpracował 
ze znanymi producentami mebli. Za swoje projekty 
zdobył wiele nagród, m.in.: Produkt Roku, Godło 
Prodeco, Złoty Medal MTP. Dla marki Meble VOX 
zaprojektował kolekcje Inbox, 2pir i 4 YOU by VOX.

POLECAMY
TEN PRODUKT
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Stół-biurko
z możliwością szybkiej 
zmiany funkcji.

Możliwość aranżacji 
biurka z komodą 
niską, szeroką 
lub z szafką biurka.

Szafy wnękowe
w kolorach
frontów kolekcji.

Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji

VOX.pl/Inbox

Urzeka lekkością,
zna współczesne trendy

Sypialnia Inbox z ciepłymi, beżowymi 
frontami. Wygodne łóżko ze szczytem 
i swobodną możliwością wyboru 
szerokości, długości oraz opcją
ze skrzynią na pościel. A jeśli nie masz
w domu garderoby, wyjątkowo pojemne 
szafy z ciekawym geometrycznym 
układem drzwi, zapewnią wystarczająco 
dużą powierzchnię do przechowywania.

DOPASUJ WNĘTRZE
DO SIEBIE
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2PIR
Liczby i sen to para nieodłącznych przyjaciół. 
Już od dzieciństwa rachowanie baranów 
wprowadza nas do słodkiej krainy snu. 
A sypialnia nie przez przypadek jest sercem 
owej krainy i intymnym centrum
naszych domów.
 
Meble 2pir dyskretnie komponują przestrzeń 
sypialni. Delikatne formy, zaokrąglone 
narożniki, ciepłe kolory orzecha i beżu oraz - 
last but not least - światło. 
Relaksujące, rozproszone w zagłówku łóżka 
czy w szafach, dopełnia wizerunek pokoju 
idealnego do spania i...

...liczenia. Tak, ostatecznie liczby 
to serdeczne przyjaciółki snu.

FOTOGRAFIA
PARALOTNIARZ
NA LODZIE
249 zł

LAMPA WISZĄCA
SILLO TAUPE
89 zł

ZEGAR ŚCIENNY
PLATINUM

59 zł

KOC
TRENO BEŻ

239 zł

TALERZ OKRĄGŁY
SIGU BIAŁY CERAMIKA
69 zł

MISA OKRĄGŁA
SIGU TAUPE
CERAMIKA
39 zł
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Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Wyróżnia się prostotą. Intryguje owalnymi kształtami. Wiele nowych możliwości 
daje unikalna i zróżnicowana oferta nadruków na frontach. Zaskakuje 
uruchamianym na pilota oświetleniem łóżka i aż czterema rodzajami szaf. 

W wersji młodzieżowej potrafi pokazać pazur.

2PIR
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Dynamiczna kolekcja
z grafikami w skate’owym stylu

2pir daje możliwość 
stworzenia własnej
koncepcji wyglądu
wnętrza.

2pir to wyzwanie rzucone
monotonii wnętrz. Możliwość 
realizacji własnego pomysłu 
aranżacyjnego, wybór modnych, 
młodzieżowych nadruków,
swoboda konfiguracji i zestawień. 
Meble wyzwalające pomysłowość.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TRENDAMI
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Meble utrzymane
w łagodnych formach
dla ludzi ceniących
sobie wygodę.

Elegancka sypialnia
w kolorze
orzechowym.

Zaokrąglone fronty
gwarantują bezpieczeństwo

Co kryje 
w sobie łóżko? 
 1. Dwa rodzaje zagłówka (prosty lub z otwieranym 
    pojemnikiem na dodatkową pościel, koc, etc.).

2. Oświetlenie LED z regulacją koloru
     oraz natężenia światła (w opcji).

3. Różne szerokości (od 90 do 180 cm).

4. Wysuwana szuflada pod łóżkiem.

Piotr Kuchciński
Architekt, projektant, grafik, ilustrator. 

Współpracował ze znanymi producentami mebli. 

Za swoje projekty zdobył wiele nagród, m.in.: 

Produkt Roku, Godło Prodeco, Złoty Medal MTP. 

Dla marki Meble VOX zaprojektował kolekcje 2pir, 

Inbox i 4 YOU by VOX.



Sprawdź nowe 
nadruki na meblach. 
Więcej na 
www.meble.vox.pl

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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2PIR

2PIR
Wyróżnia się prostotą,
intryguje owalnymi kształtami.

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Zaprojektuj swój
pokój z mebli
2pir wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/2pir  

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

ZOBACZ NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne 
do kolekcji 2pir

Komoda

s97,5/g47/w101 cm
cena: 729,00 zł*

Łóżko 1-osobowe
Łóżko 2-osobowe 
ze szczytem 
płaskim

Kanapa z maskownicą

200x90 cm/szczyt płaski
zew. s95/g205/w98
cena od: 529,00 zł*

200x90 cm/szczyt
z pojemnikiem
zew. s95/g233/w98
cena od: 749,00 zł*205x95x97 cm/szczyt płaski

cena od: 1 029,00 zł*

233x95x98 cm /szczyt z pojemnikiem
cena od: 1 249,00 zł*

Biurko

Szafka RTV 140

s140/g65/w75 cm
cena: 839,00 zł* - front bez nadruku
cena: 889,00 zł* - front z nadrukiem

s137/g45/w44,5 cm
cena: 699,00 zł*

Szafa narożna

s90/g90/w216,5 cm
cena: 1 059,00 zł *

Szafa 2-drzwiowa**
s96,5/g45/w216,5 cm
cena: 999,00 zł* - front bez nadruku
cena: 1 049,00 zł* - front z nadrukiem

Regał z drzwiami

s50/g45/w216,5 cm
cena: 999,00 zł*

s51,5/g42/w40,5 cm
cena: 399,00 zł*

Witryna wąska Stolik nocny

Szafa 3-drzwiowa
s144/g58/w216,5 cm
cena: 1 379,00 zł* - front bez nadruku
cena: 1 429,00 zł* - front z nadrukiem

Szafa 4-drzwiowa

Komoda szeroka

s192,5/g58/w216,5 cm
cena: 1 799,00 zł* - front bez nadruku
cena: 1 899,00 zł* - front z nadrukiem

s144,5/g47/w101 cm
cena: 949,00 zł* - front bez nadruku
cena: 999,00 zł* - front z nadrukiem

Regał wąski

s50/g45/w213,5 cm
cena: 579,00 zł*

Pokrowiec na szczyt kanapy

Stelaż dolny

Szuflada kanapy

cena: 199,00 zł

s195/g85/w15 cm
cena: 349,00 zł*

s197/g67/w19 cm
cena: 239,00 zł*

s96,5/g58/w216,5 cm
cena: 949,00 zł* - front bez nadruku
cena: 1 059,00 zł* - front z nadrukiem

Szafa 1-drzwiowa

Wysuwka biurka

Szafka RTV 180

BarekKomoda wąska

Półka wiszącaLustro

Szuflady do szafyŁawa

Toaletka Taboret

Szuflada łożka 1-osobowego

Szuflada łóżka 2-osobowego

Pokrowiec na szczyt łóżka 2-osobowego

Skrzynia

s48/g58/w216,5 cm
cena: 599,00 zł*

s65/g37 cm
cena: 89,00 zł*

s180,5/g45/w37 cm
cena: 799,00 zł*

s98/g47,5/w131 cm
cena: 949,00 zł*

s50/g47,5/w101 cm
cena: 579,00 zł*

s90/g20/w30 cm
cena: 159,00 zł*

s70/g3,5/w50 cm
cena: 399,00 zł*

s47/g44/w59 cm
cena: 259,00 zł*

s80/g80/w35 cm
cena: 529,00 zł*

s100/g42/w79 cm
cena: 429,00 zł*

s197/g67/w18,5 cm
cena: 369,00 zł

s145/g59/w18 cm
cena: 209,00 zł

cena: 249,00 zł

s130/g45/w44 cm
cena: 529,00 zł*

s50/g36/w46 cm
cena: 319,00 zł*

Lampa wysoka

w142/śr.34 cm
cena: 499,00 zł*

** Dodatkowe półki
    99zł za 2szt.

*cena bez podłogi i materaca

*cena bez materaca

szary beż / orzech

KORPUS
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia:

Regał narożny Regał

s39,5/g56/w213,5 cm
cena: 529,00 zł*

s56/g56/w213,5 cm
cena: 419,00 zł*

*cena sugerowana

*cena bez podłogi i materaca

Biurko narożne

s140/g120/w76 cm
cena: 799,00 zł *

Stół rozkładany

s132-192-252-312/g92/w78 cm
cena: 1 399,00 zł *

Łóżko 2-osobowe 
ze szczytem 
z pojemnikiem

140x200
zew. s147/g204/w98
cena od: 709,00 zł*

160x200
zew. s167/g204/w98
cena od: 739,00 zł*

180x200
zew. s187/g204/w98
cena od: 789,00 zł*

140x200
zew. s147/g231/w98
cena od: 1 019,00 zł*
 
160x200
zew. s167/g231/w98
cena od: 1 029,00 zł*
 
180x200
zew. s187/g231/w98
cena od: 1 109,00 zł*
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Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Inbox to nowoczesne meble o kubistycznych kształtach, swobodnym, geometrycznym 
rysunku, oszczędnej palecie barw, kontrastowych zestawieniach materiałowych: 
modnych, błyszczących frontach i skrzyniach meblowych z rysunkiem orzecha. 
Modułowa konstrukcja mebli daje duże możliwości aranżowania przestrzeni 
według własnego pomysłu. 

Kolekcja Inbox oferuje gamę multiplikowanych komód, łączonych ze sobą ław
i półek. Uzupełnia ją nowoczesny panel RTV do zawieszenia ekranu telewizora.
W odróżnieniu od tradycyjnych mebli Inbox uwalnia przestrzeń wnętrz.

INBOX
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Rozkładany stół, 
który pomieści 
nawet 10 osób.

Nowoczesny stolik 
RTV oraz modułowo 
zestawiana ława.

Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji

VOX.pl/Inbox

Ceni nowoczesny minimalizm,
daje nieograniczone możliwości

Piotr Kuchciński
Architekt, projektant, grafik, ilustrator. Współpracował 
ze znanymi producentami mebli. Za swoje projekty 
zdobył wiele nagród, m.in.: Produkt Roku, Godło 
Prodeco, Złoty Medal MTP. Dla marki Meble VOX 
zaprojektował kolekcje Inbox, 2pir i 4 YOU by VOX.

POLECAMY
TEN PRODUKT
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Stół-biurko
z możliwością szybkiej 
zmiany funkcji.

Możliwość aranżacji 
biurka z komodą 
niską, szeroką 
lub z szafką biurka.

Szafy wnękowe
w kolorach
frontów kolekcji.

Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji

VOX.pl/Inbox

Urzeka lekkością,
zna współczesne trendy

Sypialnia Inbox z ciepłymi, beżowymi 
frontami. Wygodne łóżko ze szczytem 
i swobodną możliwością wyboru 
szerokości, długości oraz opcją
ze skrzynią na pościel. A jeśli nie masz
w domu garderoby, wyjątkowo pojemne 
szafy z ciekawym geometrycznym 
układem drzwi, zapewnią wystarczająco 
dużą powierzchnię do przechowywania.

DOPASUJ WNĘTRZE
DO SIEBIE



*** do wyczerpania 
     zapasów
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INBOX

INBOX
Włoski minimalizm
o naturalnych kolorach.

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Zaprojektuj swój
pokój z mebli
Inbox wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/Inbox  

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

ZOBACZ NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne do kolekcji Inbox

Szafa narożna

s99/g99/w204 cm
cena: 1 599,00 zł*

Komoda niska szeroka**

Bufet

Krzesło Inbox IVBiurko z szafką

Łóżko ze szczytem niskim** Łóżko ze skrzynią na pościel**

Fotel obrotowy NestorSzafka do biurka

Skrzynia (140,160,180)

Panel RTV

s146/g50/w92,5 cm
cena: 1 159,00 zł*

s48/g55/w86 cm
cena: 329,00 zł*

s152-205/g50/w75
cena: 999,00 zł*

łóżko 140x200 
s146,5/g206/w91 cm
cena: 719,00 zł*

łóżko 160x200
s166,5/g206/w91 cm
cena: 739,00 zł*

łóżko 180x200
s186,5/g206/w91 cm
cena: 789,00 zł*

łóżko 140x200 
s146,5/g243/w91 cm
cena: 1 099,00 zł*

łóżko 160x200
s166,5/g243/w91 cm
cena: 1 159,00 zł*

łóżko 180x200
s186,5/g243/w91 cm
cena: 1 269,00 zł*

s60/w116 cm
cena: 1 099,00 zł*

s59,5/g50/w53 cm
cena: 470,00 zł*

s146,166,186/g40/w38,5 cm
cena: 530,00 zł, 580,00 zł, 670,00 zł*

s146/g6,5/w99 cm
cena: 369,00 zł*

Komoda niskaKomoda wąska

s146/g50/w38 cm
cena: 689,00 zł*

Nadstawka szafy
2-drzwiowej

s99/g35/w204 cm
cena: 849,00 zł*

s33,5/g50/w204 cm
cena: 629,00 zł*

Regał biblioteczny Regał głębokiSzafa 2-drzwiowa

Komoda z szufladami

s99 /g50/w204 cm
cena: 1 269,00 zł*

s99/g50/w92,5 cm
cena: 949,00 zł*

Szafa 3-drzwiowa

Nadstawka szafy 
3-drzwiowej Nadstawka szafy narożnej

s149/g57/w204 cm
cena: 1 699,00 zł*

s149 /g57 /w40 cm
cena: 479,00 zł*

s99/g99/w40 cm
cena: 499,00 zł*

Kredens
(szklane drzwi)**

Toaletka

Kredens
(drzwi z płyty)

Stolik RTV

Lampa wysoka

Ława Szuflada pod łóżko

Regał płytki
szklane drzwi, półki

Regał płytki
bez drzwi

s99/g50/w167 cm
cena: 1 489,00 zł*

s146/g50/w53 cm
cena: 739,00 zł*

s29/g29/w161 cm
cena: 599,00 zł*

Wszystkie łóżka dostępne 
także w długości 220 cm
**cena bez podłogi i materaca

Wszystkie łóżka dostępne także
w długości 220 cm**
** do wyczerpania zapasów

s80/g80/w35 cm
cena: 399,00 zł*

s150/g65/w18 cm
cena: 259,00 zł*

s99/g50/w167 cm
cena: 1 589,00 zł*

s120,5/g50/w75 cm
cena: 529,00 zł*

s24,5/g35/w204 cm
cena: 899,00 zł*

s24,5/g35/w204 cm
cena: 529,00 zł*

s194/g50/w53 cm
cena: 949,00 zł*

s99/g50/w40 cm
cena: 389,00 zł*

s55/g50/w92,5 cm
cena: 689,00 zł*

Komoda 2-drzwiowa

Nadstawka regału
bibliotecznego

Szafka wisząca
pozioma
(drzwi szklane)

Szafka wisząca
pozioma
(bez drzwi)

Lustro

Szafka wisząca
pionowa
(drzwi szklane)

Panel z półkami

Szafka wisząca
pionowa
(bez drzwi)

s99/g50/w92,5 cm
cena: 689,00 zł*

s99/g35/w40 cm
cena: 259,00 zł*

s99/g34/w44 cm
cena: 629,00 zł*

s99/g32 /w44 cm
cena: 259,00 zł*

s100/g5/w50 cm
cena: 299,00 zł*

s44/g34/w99 cm
cena: 529,00 zł*

s99/g32/w99 cm
cena: 419,00 zł*

s44/g32/w99 cm
cena: 259,00 zł*

Stolik nocnyPółka wisząca

Biurko 160Puf Stół rozkładany Biurko 150

s45,5/g46/w41,5 cm
cena: 259,00 zł*

s146/g27,5/w22 cm
cena: 159,00 zł*

s160/g70/w76,5 cm
cena: 739,00 zł*

s46/g37/w43 cm
cena: 329,00 zł*

s160-250/g90/ w76 cm
cena: 1 379,00 zł*

s149,5/g50/w75 cm
cena: 529,00 zł*

orzech ciepły szary / beż

KORPUS
Płyta laminowana
Dostępne wybarwienia:

FRONT
Dostępne wybarwienia:
(wysoki połysk)

*cena sugerowana

**do wyczerpania zapasów

**do wyczerpania zapasów

*cena bez podłogi i materaca
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Wysokimi cokołami nawiązuje do antyku. Zachwyca frezowanymi zdobieniami.
Dodaje pomieszczeniom elegancji i wytworności. Odnajduje się w każdym 
wnętrzu. Cieszy gospodarzy i imponuje gościom.

CLASSIC

Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.



135134

Dodaje pomieszczeniom
elegancji i wytworności

Rozkładany
stół nawet 
dla 12 osób.

Mariusz Małecki, Ziben
Fascynuje się Bauhausem i wzornictwem 

lat 50. Założyciel grupy artystycznej „789”. 

Autor wystaw fotograficznych w Polsce 

i w Niemczech. Dla marki Meble VOX

zaprojektował kolekcję Classic.

Pełen elegancji
pokój dzienny
z pojemnym 
regałem 
bibliotecznym.

Jadalnia i pokój dzienny Classic
to przestrzeń dyskretnego uroku
i elegancji. A przy tym żadnych 
kompromisów w zakresie oczekiwań 
funkcjonalnych: pojemne komody, 
rozkładany stół, przeszklone, 
zamykane regały.



Co kryje 
w sobie łóżko?
 1. Podświetlana wnęka w zagłówku.

2. Ozdobne elementy frezowane.

3. Półka w górnej części zagłówka
    oraz na bokach szczytu.

4. Ozdobne listwy wykończone
    w kolorze aluminiowym.

5. Dodatkowy pojemnik na pościel 
    pod łatwo unoszonym stelażem.

6. Możliwość wyboru szerokości
    i długości łóżka.
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Łóżko Classic 
wersja zagłówka
z półkami
na książki
oraz oświetleniem.

Łóżko Classic 
w wersji
ze szczytem 
płaskim.

Dodatkowy
pojemnik
na pościel pod 
łatwo podnoszonym 
stelażem.

Zeskanuj kod i przejdź
do strony kolekcji

VOX.pl/Classic

Łączy szlachetne kształty
i dekoracyjne detale

POLECAMY
TEN PRODUKT
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CLASSIC
CLASSIC WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

ciemny dąb / dąb Cassino*

* do wyczerpania zapasów

KORPUS / FRONT
Płyta laminowana nowej generacji
Dostępne wybarwienia:

OZDOBNE WNĘTRZE
Dla wybranych brył:

Łączy szlachetne kształty
i dekoracyjne detale.

Zaprojektuj swój
pokój z mebli
Classic wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/Classic  

ZOBACZ
NA STRONIE WWW:
Artykuły dekoracyjne 
do kolekcji
Classic

Ława kawowa

Krzesło Classic III

s120/g55/w45,5 cm
cena: 749,00 zł*

s46/g60/w86 cm
cena: 319,00 zł*

Łóżko ze szczytem z półkami Łóżko z płaskim szczytem

wew. 140x200 cm;
zew. 144,5x231x103 cm
cena od 1 589,00 zł*

wew. 160x200 cm;
zew. 164,5x231x103 cm
cena od 1 629,00 zł*

wew. 180x200 cm;
zew. 184,5x231x103 cm
cena od 1 689,00 zł*

wew. 140x200 cm;
zew. 144,5x204x103 cm
cena od 949,00 zł*

wew. 160x200 cm;
zew. 164,5x204x103 cm
cena od 999,00 zł*

wew. 180x200 cm;
zew. 184,5x204x103 cm
cena od 1 049,00 zł*

Stół rozkładany

s140-205/g85/w76 cm
cena: 1 379,00 zł*

s180-270/g100/w76 cm
cena: 1 599,00 zł*

Toaletka Taboret Classic

s100/g45/w79 cm
cena: 739,00 zł*

s49/g31/w45 cm
cena: 319,00 zł

Biurko

s160/g75/w80,5 cm
cena: 1 599,00 zł*

Skrzynia

s126,5/g47/w37 cm
cena: 629,00 zł*

Bufet
s126,5/g47/w94 cm
cena: 1 599,00 zł*

s126,5/g47/w62 cm
cena: 689,00 zł*

s21/g45/w18 cm
cena: 199,00 zł*

Stolik RTVPojemnik na CD (2 szt.)
Komoda
z szufladami

s84,5/g47/w94 cm
cena: 1 249,00 zł*

s174,5/g55/w202 cm
cena: 2 430,00 zł*

Szafa 4-drzwiowaSzafa 3-drzwiowa Lustro do szafy Lustro do szafy

s129/g55/w202 cm
cena: 1 699,00 zł*

s30/w65 cm
cena: 69,00 zł*

s30/w65 cm
cena: 69,00 zł*

Szafa 2-drzwiowa

s87,5/g55/w202 cm
cena: 1 099,00 zł*

Regał z półkami z płyty Regał z półkami szklanymi

s87,5/g48,5/w202 cm
cena: 899,00 zł*

s87,5/g48,5/w202 cm
cena: 1 059,00 zł*

Regał otwarty wąski
z półkami z płyty

Regał otwarty wąski
z półkami szklanymi

s54/g48,5/w202 cm
cena: 849,00 zł*

s54/g48,5/w202 cm
cena: 949,00 zł*

Witryna szeroka z drzwiami 
szklanymi, półki z płyty

Witryna szeroka z drzwiami
i półkami szklanymi

s87,5/g49/w202 cm
cena: 1 219,00 zł*

s87,5/g49/w202 cm
cena: 1 379,00 zł*

Witryna wąska z drzwiami 
szklanymi, półki z płyty

Witryna wąska z drzwiami
i półkami szklanymi

s54/g48,5/w202 cm
cena: 1 059,00 zł*

s54/g48,5/w202 cm
cena: 1 159,00 zł*

Komoda
2-drzwiowa
wysoka

s84,5/g47/w124 cm
cena: 849,00 zł*

Komoda
2-drzwiowa

s84,5/g47/w94 cm
cena: 739,00 zł*

Stolik nocny
z szufladami

s42,5/g40,5/w55 cm
cena: 479,00 zł*

Stolik nocny z drzwiami

s42/g40,5/w53,5 cm
cena: 319,00 zł*

Ławka na łóżko
dodatkowe wyposażenie łóżka

s149,5/g32/w48,5 cm
s169,5/g32/w48,5 cm

s189,5/g32/w48,5 cm
cena: 419,00 zł*

Półka wisząca

s85/g25/w30 cm
cena: 209,00 zł*

wysokość zagłówka 100 cm
wszystkie łóżla dostępne także w długości 220cm
*cena bez podłogi i stelaża opcja: pojemnik na pościel pod unoszonym materacem

wszystkie łóżka dostępne także w długości 220cm
*cena bez podłogi i stelaża
opcja: pojemnik na pościel pod unoszonym materacem

*cena sugerowana

*do wyczerpania zapasów
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MODERN

Ponadczasowa moda? A jakże! 
Są rzeczy, które nie poddają się zębowi 
czasu. Ba, wraz z jego upływem zaczynamy 
je cenić coraz bardziej. Czyżby odkrywały 
one sekret długowieczności i piękna? 
Kolekcja Modern ma tu coś do powiedzenia.
 
Modern wywodzi się z wzorów włoskiego 
meblarstwa. Oszczędna forma, świetne
proporcje, geometryczne bryły, subtelne 
elementy dekoracyjne.

To meble nietuzinkowe - umożliwiają 
swobodną, przestrzenną kompozycję 
wnętrz. Gwarantują przy tym funkcjonalny 
komfort i swobodę.
 
Dużą wagę przykładamy do wykonania tych 
mebli. Zastosowaliśmy materiały wysokiej
jakości, w ciekawej kolorystyce i rysunku. 

LUSTRO STOJĄCE
MODERN
499 zł

ZEGAR PLATINUM
59 zł

POJEMNIK NA CD
ORGANIK-KHAKI

99 zł

WAZON WYSOKI
TOSCE SZKŁO

169 zł

RAMKA DO ZDJĘĆ
ORGANIK-OLIWKA

29 zł

NARZUTA RAFF
299 zł

PODUSZKA RAFF
69 zł

KRZESŁO
TAPICEROWANE

MODERN III
329 zł
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Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

Oryginalne wzornictwo, minimalizm i geometria brył, to kolekcja Modern. 
W inspirowanych włoskim designem meblach uwagę zwracają charakterystyczne 
intarsje w kontrastowym kolorze na frontach mebli. Modułowy charakter oraz wielkość 
brył pozwalają na swobodną zmianę aranżacji. Meble są pojemne i funkcjonalne. 

Modern to wyjątkowe możliwości indywidualizacji. System przejrzystych płyt 
z pleksi nakładanych na fronty mebli to pomysł na wykorzystanie w aranżacji 
wnętrza grafiki, zdjęć, rysunków. 

MODERN
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Szuflada pod łóżkiem 
to dodatkowe miejsce 
do przechowywania 
dużych rzeczy.

W dolnej części
komody można 
zamontować 
podświetlenie.

Czerpie z najlepszych włoskich wzorców,
nie boi się geometrycznych kształtów

Krzysztof Gielniak
Absolwent m.in. Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Od 20 lat prowadzi własną pracownię projektową.
Dla marki Meble VOX zaprojektował kolekcję Modern.Co kryje 

w sobie szafa? 
 1. Głębokość szafy na wymiar ubrań.

2. Optymalne wyposażenie wnętrza.

3. Wewnętrzne oświetlenie.

4. Przyciskowy system otwierania.

5. Oświetlenie pod meblami.



SZUKAJ
WYPRZEDAŻY
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Stół po rozłożeniu 
może pomieścić 
nawet 10 osób.

Estetyczne połączenie 
szafki i szuflad
zapewnia większą 
funkcjonalność mebli
w pokoju dziennym.

Oryginalny stolik 
RTV ze szklanymi 
drzwiami i oświetleniem.

Światło to mistrz
w tworzeniu nastroju wnętrza 

Lekkość, przestrzeń, swoboda czyli
kolekcja Modern. Przemyślane wielkości
brył i funkcjonalności. Dobre materiały
i wykonanie. Wszystko, co niezbędne,
by w pokoju dziennym oddać się
relaksowi i swoim ulubionym czynnościom: 
piciu kawy, lekturze, rozrywce.
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s140/g70/w78 cm
cena: 739,00 zł*

MODERN

MODERN
Włoski design
w minimalistycznej formie.

WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Zaprojektuj swój
pokój z mebli
Modern wykorzystując
narzędzie VOXBOX
VOX.pl/Modern  

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

ZOBACZ NA STRONIE 
WWW:
Szeroka oferta materacy
do każdego łóżka
na Meble.VOX.pl

Lampa wysokaRegał narożny

Nadstawka regału narożnego

Łóżko**

Regał wąski
(półki z płyty)

Regał wąski
(półki szklane)

Drzwi szklane
z okuciami

Stolik RTV ze szklanymi 
drzwiami

s57/g57/w185 cm
cena: 529,00 zł*

s57/g57/w51 cm
cena: 209,00 zł*

wew. 140x200
zew. 160x205cm
cena: 789,00 zł*

wew. 160x200
zew. 180x205 cm
cena: 839,00 zł*

wew. 180x200
zew. 200x205 cm
cena: 899,00 zł*

s61/g35/w185 cm
cena: 629,00 zł*

s61/g35/w185 cm
cena: 699,00 zł*

s40,5/g0,5/w120
cena: 138,00 zł*

s120/g50/w62 cm
cena: 629,00 zł*

Ława

Puf Modern

s100/g60/w45 cm
cena: 689,00 zł*

Komoda
2-drzwiowa

s100,5/g100,5/w185 cm
cena: 1 159,00 zł*

Szafa narożnaSzafa 2-drzwiowa

Lustro stojące

s101,5/g59,5/w185 cm
cena: 949,00 zł*

s60,5/g6/w161,5 cm
cena: 499,00 zł*

Szafa 3-drzwiowa

Nadstawka szafy 2-drzwiowejNadstawka szafy 3-drzwiowej Nadstawka szafy narożnej

Pleksi na drzwi Pleksi na drzwi Pleksi na drzwi Komoda wysoka

Pleksi na drzwi

s142,5/g59,5/w185 cm
cena: 1 299,00 zł*

s142,5/g59,5/w51 cm
cena: 499,00 zł*

s101,5/g59,5/w51 cm
cena: 369,00 zł*

s58/g58/w51 cm
cena: 369,00 zł*

s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

s63/g48/w103 cm
cena: 779,00 zł*

s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

Krzesło tapicerowane Modern III

Szuflady do szafy

Regał
(półki z płyty)

Regał
(półki szklane)

Drzwi szklane
z okuciami

Pleksi na drzwi

Toaletka

Regał otwarty
(półki szklane)

Regał otwarty 
(półki z płyty)

s46,5/g44/w58 cm
cena: 259,00 zł*

s101.5/g35/w185 cm
cena: 849,00 zł*

s101.5/g35/w185 cm
cena: 870,00 zł*

s81/w120/g0,5 cm
cena: 193,00 zł*

s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

Wszystkie łóżka dostępne 
także w długości 220 cm
Wysokość zagłówka 86 cm

**cena bez podłogi, stelaża i materaca

**cena bez podłogi i materaca
s90/g40/w77 cm
cena: 369,00 zł*

s45,5/g52/w90 cm
cena: 329,00 zł*

101,5/g35/w185 cm
cena: 889,00 zł*

s101,5/g35/w185 cm
cena: 789,00 zł*

s30/g30/w118/g44 cm
cena: 429,00 zł*

s101,5/g46/w103 cm
cena: 689,00 zł*

s62/g42/w44 cm
cena: 479,00 zł*

Łóżeczko 70/140

Komoda niska
2-drzwiowa

Biurko Szafka biurka

Kanapa**

Łóżko dolne**

Szuflada pod kanapę**

Szuflada łóżkaStolik nocny

Komoda niska szeroka

Stół rozkładany

Lustro wiszące
s79/g150/w83 cm
cena: 749,00 zł*

s101,5/g46/w62 cm 
cena: 579,00 zł*

s40/g44,5/w58,5 cm
cena: 349,00 zł*

s209/g66/w95 cm
cena: 1 039,00 zł*

s197/g87/w19,3 cm
cena: 349,00 zł*

s197/g67/w18,5 cm
cena: 239,00 zł*

s150/g64/w19,5
cena: 209,00 zł*

40,5/g42,5/w42,5 cm
cena: 239,00 zł*

s144,5/g48/w62 cm
cena: 949,00 zł*

s133-178-223/g84/w76 cm
cena: 1 099,00 zł*

s60/g2/w60 cm
cena: 139,00 zł*

Bufet

Pleksi na drzwiPółka regałowa

s144,5/g48/w103 cm
cena: 1 059,00 zł*

s40/g2/w40 cm
cena: 29,00 zł*

s90-134,8/g25/w34,8 cm
cena: 259,00 zł*

możliwość montażu półki w 2 wersjach

wenge / dąb szary / cremona

KORPUS/ FRONT
Płyta laminowana
Dostępne wybarwienia:

*cena sugerowana
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MEBLE TAPICEROWANE WSZYSTKIE MEBLE KOLEKCJI

Narożnik z funkcją spania
prawy Amsterdam III

s252/g147/w83 cm
cena od 2 829,00 zł*

Fotel Noel

s98/g85/w84 cm
cena od 879,00 zł*

Sofa 2,5
z funkcją spania Noel

s187/g85/w84 cm
cena od 2 349,00 zł*

s240/g240/w85 cm
cena: 2 690,00 zł*

s240/g86-180/w86 cm
cena: 2 490,00 zł*

s176/g93/w83 cm
cena od 1 999,00 zł*

Narożnik z funkcją
spania Lars (duży)

Narożnik z funkcją
spania Lars (mały)

Sofa 2-os. z funkcją
spania Amsterdam III

Puf z pojemnikiem
Darell/Lars

s60/g60/w42 cm
cena: 399,00 zł*

Narożnik z funkcją spania Darell
Narożnik z funkcją spania
Poker lewy** Fotel Lars

Kanapa 3-os. z funkcją
spania Kevin

s242/g82-160/w85 cm
cena: 1 990,00 zł*

s276/g95-175/w76-95 cm
cena: 4 339,00 zł*

s100/g85/w90 cm
cena: 779,00 zł*

s200/g95/w70 cm
cena: 1 790,00 zł*

Narożnik z funkcją spania
Milton prawy

s262/g189/w80 cm
cenaod 3 399,00 zł*

Sofa 2-os. z funkcją
spania Kevin

Sofa 3-os. MiltonSofa 2,5-os. Milton Puf duży Milton

s138/g98/w72 cm
cena: 1 490,00 zł*

s222/g90/w80 cm
cena od 2 399,00 zł*

s192/g90/w80 cm
cena od 1 780,00 zł*

s95/g75/w45 cm
cena od 629,00 zł*

Fotel Amsterdam III

s86/g93/w83 cm
cena od 839,00 zł*

Fotel Darell

Sofa 3-os. z funkcją
spania Amsterdam III

Narożnik z funkcją
spania Noel**

Sofa 2-os. Darell
s100/g85/w90 cm
cena: 779,00 zł*

s211/g93/w83 cm
cena od 2 729,00 zł*

s233/g85-150/w84 cm
cena od 2 729,00 zł*

Puf z pojemnikiem
Amsterdam III

s52/g52/w42 cm
cena od 369,00 zł*

Fotel Loft

s77/g90/w103 cm
cena od 999,00 zł*

s176/g86/w90 cm
cena: 990,00 zł*

Puf Noel Sofa 2-os.Roce Fotel Roce Puf Roce

Narożnik Durant
z blatami**Narożnik Durant bez blatów**

s68/g68/w45 cm
cena od 549,00 zł*

s130/g73/w82 cm
cena od 889,00 zł*

s80/g73/w82 cm
cena od 649,00 zł*

s54/g54/w42 cm
cena od 399 ,00 zł*

s300/g95-191/w88 cm
cena od 4 295,00 zł*

s305/g95-191/w88 cm
cena od 4 855,00 zł*

**możliwość wyboru
narożnika lewego
lub prawego

** mebel modułowy, cena 
zależna od ilości modułów i 
rodzaju obicia

** mebel modułowy, 
cena zależna od ilości 
modułów i rodzaju

**mebel modułowy, 
cena zależna od ilości 
modułów i rodzaju

Puf Kevin

s50/g50/w40 cm
cena: 279,00 zł*

Zobacz animację wybranych brył na stronie Meble.VOX.pl

Zeskanuj kod 
i przejdź

na stronę kolekcji.

MEBLE
TAPICEROWANE

*cena sugerowana

Narożnik z funkcją spania i otwieranym boczkiem Como
s311/g144-199/w88 cm
cena 3 390,00 zł*
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Bełchatów, ul. Kościuszki 12, IM DESIGN/GALERIA BEŁCHATOWSKA, tel. 44 635 61 97, 607 406 200
Biała Podlaska, ul. Sidorska 100, BIASOV, tel. 83 342 60 94
Białystok, ul. Przędzalniana 60, MEBLUX, tel. 85 653 20 20
Bielsko-Biała, al. Gen. Wł. Andersa 551, AGATA MEBLE, tel. 33 819 68 12
Biłgoraj, ul. Łąkowa 13, PHU OPAL, tel. 84 686 68 57
Bochnia, ul. Brzeska 51 A, NOVUM, tel. 14 611 30 31
Bolesławiec, ul. Komuny Paryskiej 13, tel. 75 732 60 41
Bydgoszcz, ul. Fordońska 40, ARKADA GALERIA WNĘTRZ, tel. 884 982 299
Bydgoszcz, ul. Poznańska 3, CH KWADRAT, tel. 52 582 67 07
Chełm, ul. Chemiczna 15, HEBAN, tel. 82 565 26 81
Częstochowa, ul. Drogowców 29, tel. 533 170 102
Częstochowa, ul. Niepodległości 26/30, CH DOMATOR I p., tel. 34 363 80 16
Dzierżoniów, ul. Kościuszki 2 A/1, ASAN MEBLE, tel. 74 832 46 50
Elbląg, ul. Grunwaldzka 60-66, SONIK, tel. 55 233 99 85
Ełk, ul. Targowa 2, CH, tel. 87 621 43 23
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 211, TOP MEBLE, tel. 58 761 80 08
Gdańsk, ul. Przywidzka 10, AGATA MEBLE, tel. 58 888 1 2 05
Gdańsk, ul. Złota Karczma 26, CH MATARNIA (My Prestige), tel. 58 305 60 41
Gdynia, ul. Morska 46, tel. 58 661 90 29
Gliwice, ul. Pszczyńska 215, AGATA MEBLE, tel. 32 332 72 15
Głogów, ul. Mickiewicza 46, CENTRUM HANDLOWE, tel. 76 835 41 55
Gniezno, ul. Kiszkowska 8, CH GOJA, tel. 781 449 805
Gorzów Wielkopolski, ul. Górczyńska 23, CH PANORAMA, tel. 95 724 10 60 
Gorzów Wielkopolski, ul. Roosevelta 20, tel. 95 736 79 99
Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 33A, tel. 022 730 64 48
Grudziądz, ul. Chełmińska 114A, MEBLOLUX, tel. 517 653 116, w. 20, 21
Jasło, ul. Piłsudskiego 24, WIP, tel. 13 441 01 33
Jelenia Góra, ul. Sygietyńskiego 16, MAREX, tel. 75 647 24 33
Kalisz, ul. Wrocławska 152/186, CENTRUM MEBLOWE, tel. 62 501 67 37
Katowice, al. Roździeńskiego 199, CH NOWY ROŹDZIEŃ, tel. 32 493 18 08
Katowice, ul. Roździeńskiego 93, AGATA MEBLE, tel. 32 735 07 48
Katowice, ul. Kościuszki 227, tel. 32 252 28 50
Kędzierzyn-Koźle, ul. Sławięcicka 23, CENTRUM MEBLOWE, tel. 77 481 53 35, 77 406 01 00
Kielce, ul. Olszewskiego 9, DEK MEBLE, tel. 41 345 01 72
Klawkowo-Chojnice, ul. Gdańska 2, tel. 52 395 12 62
Kołobrzeg, ul. Zapleczna 7 A/9, MEBLE NA OKOPOWEJ, tel. 94 354 16 33, 603 911 311
Konin, ul. Spółdzielców 15, IM DESIGN, tel. 63 249 18 60, 607 159 333
Koszalin, ul. Poprzeczna 6, tel. 94 342 67 68, 510 477 746
Kraków, ul. Zakopiańska 58, CH ZAKOPIANKA, tel. 12 290 70 41
Kraków, ul. Wadowicka 8 A, CENTRUM MIX MEBLE, tel. 12 269 11 18
Kutno, ul. Przemysłowa 11/13, GALERIA MEBLI MOTIV HOME, tel. 024 285 96 50
Leszno, ul. Fabryczna 15, PEAMCO, tel. 65 529 92 26
Lębork, ul. Krzywoustego 1, tel. 59 862 72 78
Lubin, ul. Prof. J. Zwierzyckiego 3, GALERIA INDOMO, tel. 76 746 45 80
Lublin, ul. Fabryczna 2, GALERIA GALA DOM I WNĘTRZE, tel. 81 469 96 46
Lublin, ul. Diamentowa 2, GALERIA DIAMENTOWA, tel. 502 517 299
Łomża, ul. Żabia 4, CENTRUM MEBLOWE MEBLUX, tel. 86 216 02 17
Łódź, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 94, AGATA MEBLE, tel. 42 613 76 14
Międzyrzecz, ul. Poznańska 106, CH ORMEB, tel. 95 741 22 55
Mława, ul. Nowa Wieś 8 A, MEBLOLUX, tel. 23 676 73 63, 509 820 705
Nowy Sącz, ul. Węgierska 146A, tel. 18 449 07 99
Olsztyn, ul. Leonharda 5, tel. 89 533 00 54

Opole, ul. Wrocławska 152, AGATA MEBLE, C.H. KAROLINKA, tel. 77 401 55 09
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Denkówek 93, DEK MEBLE, tel. 41 265 40 45
Ostrów Wielkopolski, ul. Poznańska 48, tel. 62 735 24 72
Pawłowice, ul. Leśna 16, tel. 32 472 51 47
Piła, ul. Kossaka 8, tel. 67 351 00 30
Płock, ul. Wyszogrodzka 135, AGATA MEBLE, tel. 24 267 56 02, 24 267 56 03
Płock, ul. Mickiewicza 1, tel. 24 268 50 75
Poznań, ul. Bukowska 148, WNĘTRZA VOX, tel. 61 860 85 90
Poznań, ul. Głogowska 422, AGATA MEBLE, tel. 61 623 40 06
Poznań, ul. Obornicka 229, GALERIA ARKADA, tel. 61 842 44 00
Przemyśl, ul. Lwowska 40, tel. 519 336 000
Puławy, ul. Partyzantów 2 A, DH HERMES, I p., tel. 502 517 229
Racibórz, ul. Nowa 17, ARTHEN-BASZTOWA, tel. 32 415 07 78
Radom, ul. Słowackiego 100, tel. 793 792 400
Rybnik, ul. Żorska 56, AGATA MEBLE, tel. 32 439 50 03
Rzeszów, ul. Rejtana 49 A, MEBLEX, tel. 17 857 93 96
Rzeszów, ul. Okulickiego 10, MEBLOWY ŚWIAT SNU – C.H. ROTUNDA, tel. 17 863 62 43
Sadów/Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 110A, tel. 34 357 10 00
Sandomierz, ul. Przemysłowa 5, WIP MEBLE, tel. 15 832 03 42
Siedlce, ul. Brzeska 134, ARCHE, tel. 25 644 52 54
Sieradz, ul. Warszawska 11 A, tel. 519 303 701
Słupsk, ul. Bałtycka 7, tel. 59 842 02 65
Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 86, HALMAR, tel. 15 843 28 45
Szamotuły, ul. Lipowa 3 B, tel. 61 292 64 97
Szczecin, ul. Wiosenna 30, AGATA MEBLE, tel. 91 463 66 01
Szczecin, ul. Struga 9, tel. 91 464 43 60
Szczecin, ul. Cukrowa 12A, tel. 91 434 07 77
Świdnica, ul. Spacerowa 2-4, CM MEBEL STYL, tel. 74 857 81 91
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145, KOMFOPOL, tel. 15 822 42 00 wew. 15
Tarnowskie Góry, ul. Skośna 15, MEKONA, tel. 32 285 65 90
Tarnów, ul. Lwowska 36, tel. 14 639 08 82
Toruń, ul. Lelewela 33, GALERIA WNĘTRZ AMC, tel. 56 655 24 94
Warszawa Janki, pl. Szwedzki 3, PARK HANDLOWY JANKI, tel. 22 759 16 72
Warszawa, ul. Malborska 41, CWW DOMOTEKA, I p., tel. 22 670 36 01
Warszawa, ul. Jagiellońska 82, CWW METROPOL, tel. 22 674 56 47
Warszawa, al. Krakowska 61, AGATA MEBLE, II p., tel. 22 577 30 16
Warszawa, ul. Towarowa 22, JUPITER, tel. 22 313 21 55
Warszawa, ul. Puławska 579, tel. 22 543 77 22
Wieluń, ul. Kaliska 11, IM DESIGN, tel. 43 843 12 04, 695 246 333
Włocławek, ul. Słowackiego 2, tel. 54 411 80 18
Wolsztyn, ul. Wodna 7, tel. 68 384 33 66
Wrocław, ul. Braniborska 14, GALERIA WNĘTRZ DOMAR Ip., tel. 71 781 03 43
Wrocław, ul. Brucknera 32, GALERIA GIANT MEBLE, tel. 71 393 62 56
Wrocław, ul. Karkonoska 83 A, AGATA MEBLE, tel. 71 360 33 71
Września, ul. Piastów 16, GALERIA TWÓJ MARKET, tel. 697 693 196
Zamość, ul. 1 Maja 3, tel. 530 383 035
Zduńska Wola, ul. Piwna 15, IM DESIGN, tel. 43 824 82 40, 663 301 901
Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 106, CWW, tel. 68 323 99 30, 690 603 997

Salony i stoiska firmowe Meble VOX:

System ratalny to prosty sposób na udane zakupy:
• Korzystny i elastyczny system zakupów ratalnych
• Decyzja kredytowa w sklepie
• Dobrowolne ubezpieczenia na zdrowie i życie
• W salonach Meble VOX często dostępne są atrakcyjne promocje     
   kredytów ratalnych. Szczegóły u sprzedawców w salonie.

Poniższe informacje dotyczą całego katalogu:
Ceny prezentowane w niniejszym katalogu są cenami sugerowanymi.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki, wymiarów, funkcji i cen prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog jest publikowany jedynie w celach 
informacyjnych. W katalogu zaprezentowano przykładowe wzory z oferty komplementarnej. Niektóre artykuły prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych stanowią jedynie 
dekorację i nie są na sprzedaż. Copyright by Meble VOX Sp. z o.o. S.J. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej zgody 
wydawcy jest zabronione. Kolory zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości.



Meble VOX by HUMAN TOUCH 

Czym jest Human Touch?
Idea Human Touch to połączenie biznesowe pomiędzy firmami i organizacjami wchodzącymi 

w skład Grupy Kapitałowej VOX. To także umiejętność rozumienia i dokonywania ciągłych zmian, 

w których człowiek, jego potrzeby i wartości, ale też rozwijanie jego talentu i tkwiącego w nim 

potencjału są w centrum zainteresowania. 

Wartości Human Touch to:
poznawanie, współtworzenie oraz zmiana.

Meble VOX by HUMAN TOUCH 
Poznanie i zrozumienie ludzi i ich często jeszcze nieuświadomionych potrzeb, motywów 

działania może być źródłem inspiracji dla projektanta do stworzenia wyjątkowych produktów. 

W idei Human Touch wyrażony jest szacunek dla wyboru klientów i świadome dawanie im 

możliwości dokonywania zmian w produktach, aby każdy mógł samodzielnie nadawać im 

indywidualną, unikalną estetykę i zmieniać ich funkcję. 

Ta filozofia jest inspiracją dla kolejnych kolekcji Meble VOX. Stąd zaangażowanie w proces 

projektowy mebli specjalistów z różnych dziedzin oraz samych użytkowników. Badania 

i warsztaty pozwalają wspólnie zdefiniować najważniejsze z ich perspektywy cechy mebli. 

W ten sposób produkty oferowane przez Meble VOX są odpowiedzią na aktualne i rzeczywiste 

potrzeby użytkowników.

Kluczem jest współtworzenie.
Idea HUMAN TOUCH łączy wszystkie organizacje z grupy kapitałowej. Razem z Concordia 

Design, Meble VOX realizują warsztaty dla dzieci. Młodzieżowe meble są wykorzystywane do 

kreatywnych zabaw podczas cyklicznie organizowanego Festiwalu  Designu i Kreatywności. 

Ważnym elementem tej współpracy jest wymiana doświadczeń z uczelniami wyższymi - studenci 

School of Form mają szansę odbyć praktyki w Meble VOX, a w badania nad komunikacją nowych 

linii mebli włączają się studenci Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. 

Meble.VOX.pl


