Marka
Meble młodzieżowe i dziecięce TIMOORE to nowatorska inicjatywa, której celem jest dostarczanie wyrobów bezpiecznych,
oryginalnych i tak wyjątkowych, jak wyjątkowi są ich przyszli użytkownicy. Każdego dnia udowadniamy, że kreatywne połączenie
żywych barw, ciekawych detali oraz niekonwencjonalnych rozwiązań konstrukcyjnych to najlepszy sposób na stworzenie
przyjaznej i inspirującej przestrzeni, w której Twoje dziecko będzie się uczyć, bawić i każdego dnia rozwijać swoją osobowość.
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Design
TIMOORE to kolekcje mebli niezwykłych. Zrywają one z konwencjonalnym i szablonowym wystrojem wnętrz, proponując coś
odmiennego, nietuzinkowego i wyjątkowego. Energetyzujące barwy, designerskie kształty oraz unikatowe rozwiązania, sprawiają,
że meble młodzieżowe TIMOORE kreują przyjazną oraz inspirującą przestrzeń - idealną dla młodego, kształtującego się dopiero
człowieka.
Tworząc nowe kolekcje mebli dziecięcych i młodzieżowych dużą uwagę przykładamy nie tylko do ich wyglądu, ale także ergonomii
i bezpieczeństwa. We wszystkich naszych kolekcjach zawsze stosujemy wysokiej jakości materiały i niezawodne, sprawdzone
akcesoria meblowe.
Proces
Każdy produkt TIMOORE’a jest tworzony i weryfikowany na wielu poziomach pracy. Od wczesnych faz projektowych, poprzez
opracowanie dokumentacji technicznej, aż po samą produkcję. Na poszczególnych etapach sprawdzana jest poprawność założeń
projektowych, konstrukcja mebla, a także jakość gotowego produktu. Marka TIMOORE ma za każdym razem ma ambicję tworzenia
rzeczy nowych, niebanalnych i niepowtarzalnych.

Brand
TIMOORE furniture for children and youth is a new initiative to supply products which are safe, original and as exceptional as its
prospective users are. Every day we prove that a creative combination of vivid colours, interesting details and unconventional
construction solutions is the best way to create friendly and inspiring space in which your child will learn and play, and develop
personality day by day.
Design
TIMOORE is a collection of exceptional furniture. It breaks with conventional and stereotyped interior decoration and suggests
something different, extraordinary and awesome. Energizing colours, designed shapes and unique solutions make the TIMOORE
furniture create friendly and inspiring environment – ideal for a young person who is in the process of shaping personality.
While designing furniture for children and youth, we put special attention not only to its outlook, but also to ergonomics and
safety. In all our collections we apply high quality materials and reliable furniture accessories.

www.timoore.eu

www.timoore.eu

Process
Each TIMOORE product is verified at many levels of the production process: from early design phase, through working out
technical documentation, to the very production stage. At each stage we check correctness of design assumptions, a piece
of furniture construction, and finally, the ready-made product quality. The TIMOORE brand has ambition to make new, non
stereotypical and unrepeatable products each time.
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ELLE

collection

„Elle” – wyważone połączenie formy i funkcji.
Opis:
Kolekcja „Elle” to utrzymany w klasycznej stylistyce, bardzo przyjemny w odbiorze zestaw mebli dziecięco - młodzieżowych.
Inspirowany naturalnymi, delikatnymi odcieniami bieli, naturalnego drewna bukowego i szarości. „Elle” to bardzo funkcjonalna
kolekcja, której meble rosną wraz z użytkownikiem. Dla jeszcze większej satysfakcji jej młodych użytkowników proponujemy jako
opcję możliwość wyposażenia kolekcji w specjalnie zaprojektowane, tapicerowane dodatki w najmodniejsze dziecięce wzory:
groszki, gwiazdki czy chevron. Za pomocą naszych tkanin będziesz mógł zmieniać wygląd pokoju dziecka, kiedy tylko przyjdzie
Ci na to ochota!
Efektownie białe łóżeczko najpierw posłuży jako kojec dla niemowlaka a następnie jako łózko dla większego dziecka. Łóżeczko
niemowlęce posiada wiele udogodnień, które sprawią, że maluch będzie się uczył otaczającego go świata w bezpiecznym
środowisku. W ofercie znajdują się dwie wielkości łóżeczek. Mniejsze można swobodnie ustawić w sypialni tak, aby mieć bliski
kontakt z pociechą i czuwać nad jego snem. Starsze dziecko doceni praktyczny tapczanik z opcją szuflady na pościel wysuwanej
na kółkach. Z pewnością niezastąpiona okaże się także skrzynia na zabawki, do której oprócz zabawek można schować inne
dziecięce akcesoria. Może posłużyć także jako stolik lub dodatkowe siedzisko.
Materiały i kolorystyka:
Korpusy mebli wykonano z płyty laminowanej oraz z lakierowanej płyty MDF. Nogi mebli zarówno w wersji naturalnej (B) jak i lakierowanej na
popielato (G) zrobione są z naturalnego drewna bukowego.
Uniwersalny wygląd kolekcji sprawia, że będzie pasowała zarówno dla dziewczynki jak i chłopca. Opcja bieli z naturalnym drewnem
lub bieli z elementami popielatej szarości stworzy możliwość personalizacji dziecięcego wnętrza zgodnie z Twoim gustem.
Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „Elle” dostępnych u sprzedawców.

„Elle” – well-balanced form and function.
Description:
„Elle” collection is a classically styled, illustrious set of furniture for children and youth. It is inspired by natural, subtle shades
of white, natural beech wood and shades of gray. „Elle” is highly functional, because the furniture „grows” together with its user.
To satisfy young users more, we suggest an option of specially designed upholstery items representing the most fashionable
patterns like: polka dots, starlets or chevron. Our fabrics will make it possible to change the room arrangement any time you wish.
An attractive white bed will firstly be used as a playpen for an infant, and next it can be converted to a bed for a bigger child.
An infant bed is equipped with many facilities which will make a baby learn about the surrounding world in a safe environment.
A smaller bed can be easily placed in a bedroom to have a close contact with a baby and watch them sleep. An older child will
appreciate a practical bed with an option of drawers, rolling on wheels, where bed clothes can be put. A coffer for toys or other
accessories will also be an indispensable element of a room. It may serve as a small table or as a place for sitting.
Materials and colours:
The body is made of laminated board and MDF lacquered panels. The legs, made of natural beech wood, are available in a natural colour (B)
or light-grey (G) lacquered.
A universal character of this collection makes it match either a boy’s or a girl’s room. The option of the while with natural wood, or an option with
ashen gray can make your child’s room personalized and unique.

www.timoore.eu

www.timoore.eu

We encourage you to use the color sampler collection „Elle” available from retailers.
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tapczanik (180x80)
bed

kod produktu / product code:
T08-04-B, T08-04-G

kod produktu / product code:
T08-10-B, T08-10-G

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

184 cm x 51 cm x 45 cm*

skrzynia na zabawaki
toy box
kod produktu / product code:
T08-13-B, T08-13-G

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

45 cm x 80 cm x 44 cm*

szafa dwudrzwiowa
two-door wardrobe
kod produktu / product code:
T08-01-B, T08-01-G

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

184 cm x 80 cm x 56 cm*

biurko z kontenerkiem
desk table with container
kod produktu / product code:
T08-15-B, T08-15-G

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

74 cm x 120 cm x 60 cm*

www.timoore.eu
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wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

barierka do tapczanika / large guard rail
kod produktu / product code:
EA-03-(xxx)

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x grubość / (H) x (W) x (T)

26 cm x 62 cm x 4 cm*

80 cm x 86 cm x 185 cm*

dostawka do łóżeczka
bedside chest
kod produktu / product code:
T08-09-B, T08-09-G

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

70 cm x 65 cm x 45 cm*

materac z pokrowcem do tapczanika (180x80)
mattress with cover for bed

szuflada do tapczanika
underbed drawer

kod produktu / product code:
CN-A-15-(...)

kod produktu / product code:
T08-11-W

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość / (H) x (L) x (W)

15 cm x 180 cm x 80 cm*

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

14 cm x 180 cm x 84 cm*

barierka do łóżeczka / toddler crib rail
kod produktu / product code:
EA-02-(xxx)

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x grubość / (H) x (W) x (T)

21 cm x 46 cm x 4 cm*

przewijak / changing unit
kod produktu / product code:
EA-01-(xxx)

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

łóżeczko dziecięce (120x60) / nursery crib

10 cm x 50 cm x 65 cm*

kod produktu / product code:
T08-06-B, T08-06-G

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

84 cm x 125 cm x 66 cm*

materac z pokrowcem
do łóżeczka (120x60)
mattress with cover for
nursery crib
kod produktu / product code:
CN-A-13-(...)

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

6 cm x 120 cm x 60 cm*

www.timoore.eu

wymiary / dimensions:

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

regał
bookshelf
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kod produktu / product code:
T08-03-B, T08-03-G

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

82 cm x 80 cm x 45 cm*

półka
shelf
kod produktu / product code:
T08-14-B, T08-14-G

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

28 cm x 80 cm x 25 cm*

komoda dwuszufladowa
two-drawer chest
kod produktu / product code:
T08-02-B, T08-02-G

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

69 cm x 80 cm x 45 cm*

szafka nocna
night stand
kod produktu / product code:
T08-05-B, T08-05-G

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

56 cm x 41 cm x 45 cm*

www.timoore.eu

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

www.timoore.eu
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komoda dwudrzwiowa z szufladą
two-door one-drawer sideboard
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FiRST

collection

„First” – ekoklasyka w nowoczesnej formie. Harmonia kolorów, szlachetność materiałów, komfort użytkowania.
Opis:
„First” to ekologiczna kolekcja mebli stworzona z myślą o przyszłych rodzicach i ich dzieciach. Na podstawie obserwacji, rozmów z
rodzicami i analizy uzyskanych w ten sposób informacji opracowano funkcjonalny zestaw mebli odpowiadający dokładnie etapom
rozwoju dziecka. Meble kolekcji „First” mogą towarzyszyć dziecku od pierwszych jego chwil - począwszy od Lulajki (dostawki
do łóżka sypialnianego - absolutnej nowości na polskim rynku meblowym), poprzez łóżeczko „First”, aż do funkcjonalnego,
wygodnego tapczanika. W ofercie obok mebli typowo dziecięcych takich jak komoda z przewijakiem, czy szafa dwudrzwiowa
znalazły się meble uniwersalne . Meble te równie dobrze sprawdzą się w pokoju dziecięcym jak i w sypialni, a nawet w salonie.
Kolekcję uzupełniają komfortowe, sypialniane łóżka występujące w dwóch wariantach szerokości.
Projektując meble „First” nie pominięto oczywiście kwestii bezpieczeństwa - wszystkie, potencjalnie niebezpieczne narożniki
mebli są zaokrąglone a użyte akcesoria meblowe trwałe i niezawodne. Kolekcja „First” to kompleksowe rozwiązanie pozwalające
cieszyć się pięknymi, funkcjonalnymi meblami przez długie lata ich użytkowania.
Materiały i kolorystyka:
Przy tworzeniu „First'a" szczególny nacisk położono na dobór szlachetnych, ekologicznych materiałów. Do konstrukcji mebli użyto płyty meblowej,
okleinowanej wyłącznie naturalną okleiną dębową. Fronty mebli wykonano z lakierowanej płyty MDF, a wszystkie uchwyty z litego drewna dębowego.
Rozmyślnie ograniczono kolorystykę kolekcji. Efektem jest bardzo harmonijne połączenia naturalnego koloru dębu z kremowymi frontami mebli.
Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „First” dostępnych u sprzedawców.

„First” is eco-classic furniture in the new forms. We offer harmony of colours, valuable materials and
comfortable use.
Description:
Collection „FIRST” was created with a thought about future parents and children needs. After researches, analyses and interpretation all the data, we
have had collected, we had enough information to create a furniture collection, which would correspond to the stages of children development.
Furniture from this collection will accompany for child from the very first beginning: starting with add-on crib (something very new on
the market - supplementary extension for parent’s bed), leading to baby bed „FIRST” and ending with functionally, comfortable childs-bed.
In our offer you can find not only typical furniture for the new-born babies: like a chest with changing unit or wardrobe, but also multipurpose furniture.
This kind of furniture will have adorable look not only in the child’s room, but also in the bedroom or even living room. This collection is filled up with
comfortable bedroom bed, which is available in two measurements.
By creating „FIRST” , we, of course, did not forget about safety – all corners are round and used fittings are reliable and strong. “First” collection is great
solution, which allows to be happy of beautiful, functional furniture, by using it long time.
Materials and colours:
By Creating „FIRST” we put especially efforts to choose high-value and ecological materials. For construction we used particle-board, veneered
only natural oak veneer. Fronts are produced from lacquered MDF plate, and all handles from solid wood. We meaningly limited colours,
able in this collection. And effect is very harmonious combination of natural oak with creamy fronts.

www.timoore.eu
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Kolekcja oferowana jest także w atrakcyjnie cenowo wersji „Light line”. Meble w tej odmianie różnią się zastosowanymi materiałami oraz
wymiarami niektórych mebli. O szczegóły prosimy pytać sprzedawców.
This collection is also offered in attractively priced version of the “light line”. Furniture in this variant differs from the base version used
materials and the dimensions of some furniture. For details, ask sellers.

www.timoore.eu

We encourage you to use the color sampler collection „First” available from retailers.
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wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

190 cm x 90 cm x 58 cm*

szafa dwudrzwiowa z półkami
two-door wardrobe with shelves

szafa trzydrzwiowa
three-door wardrobe

kod produktu / product code:
T02-02-C-O, T02-02-P-O, T02-02-B-O,
T02-02-G-O, T02-02-O-O

kod produktu / product code:
T02-03-C-O, T02-03-P-O, T02-03-B-O,
T02-03-G-O, T02-03-O-O

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

190 cm x 133 cm x 58 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

190 cm x 133 cm x 58 cm*

regał
shelving unit
kod produktu / product code:
T02-04-C-O, T02-04-P-O, T02-04-B-O,
T02-04-G-O, T02-04-O-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

144 cm x 47 cm x 44 cm*

szafka nocna
bedside table
kod produktu / product code:
T02-05-C-O, T02-05-P-O, T02-05-B-O,
T02-05-G-O, T02-05-O-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

60 cm x 47 cm x 44 cm*

www.timoore.eu
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łóżeczko Goo" / nursery crib Goo"
"
"
kod produktu / product code:
T02-10-C-O, T02-10-P-O, T02-10-B-O,
T02-10-G-O, T02-10-O-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

85 cm x 70 cm x 124 cm*
UWAGA!
Pasuje materac o wymiarach 120x60cm
Note!
Mattress used for this bed is 120x60 cm

łóżeczko - tapcznik First"
"
cot bed First"
"
kod produktu / product code:
T02-09-C-O, T02-09-P-O, T02-09-B-O,
T02-09-G-O, T02-09-O-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)
łóżeczko / cot:

88 cm x 80 cm x 144cm*
tapcznik / bed:

52 cm x 80 cm x 144 cm*
UWAGA!
Pasuje materac o wymiarach 140x70cm
Note!
Mattress used for this bed is 140x70 cm

materac z pokrowcem do łóżeczko - tapcznika First"
"
mattress with cover for cot bed First"
"
kod produktu / product code:
D01-02-140-G, D01-02-140-O, D01-02-140-B, D01-02-140-P

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x długość / (H) x (W) x (L)

7 cm x 70 cm x 140 cm*

dodatki tapicerowane
upholstered additives
kod produktu / product code:
D01-01-G, D01-01-O, D01-01-B, D01-01-P

biurko „First”
„First” desk table
kod produktu / product code:
T02-15-C-O, T02-15-P-O, T02-15-B-O,
T02-15-G-O, T02-15-O-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

86 cm x 120 cm x 71 cm*

kontenerek do biurka „First”
container for „First” table
kod produktu / product code:
T02-16-C-O, T02-16-P-O, T02-16-B-O,
T02-16-G-O, T02-16-O-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

36 cm x 40 cm x 50 cm*

www.timoore.eu

kod produktu / product code:
T02-01-C-O, T02-01-P-O, T02-01-B-O,
T02-01-G-O, T02-01-O-O

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

szafa dwudrzwiowa
two-door wardrobe
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łóżko 160 / bed 160

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

89 cm x 182 cm x 205 cm*
UWAGA!
Pasuje materac o wymiarach 160x200cm
Note!
Mattress used for this bed is 160x200 cm

półka boczna łóżka
bedside shelf
kod produktu / product code:
T02-11-C-O, T02-11-P-O, T02-11-B-O,
T02-11-G-O, T02-11-O-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

30 cm x 70 cm x 45 cm*

komoda trzyszufladowa
three-drawer chest
kod produktu / product code:
T02-06-C-O, T02-06-P-O, T02-06-B-O,
T02-06-G-O, T02-06-O-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

91 cm x 90 cm x 44 cm*

przewijak
changing table top
kod produktu / product code:
T02-07-C-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

19 cm x 94 cm x 72 cm*

komoda czteroszufladowa
four-drawer chest
kod produktu / product code:
T02-08-C-O, T02-08-P-O, T02-08-B-O,
T02-08-G-O, T02-08-O-O

Lulajka" - dostawka niemowlęca
"
Lulajka" - add-on crib
"
kod produktu / product code:
T02-14-C-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

21 cm x 100 cm x 57 cm*

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

77 cm x 142 cm x 44 cm*

łóżko 140 / bed 140
kod produktu / product code:
T02-13-O, T02-13-G, T02-13-B, T02-13-P

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

89 cm x 162 cm x 205 cm*
UWAGA!
Pasuje materac o wymiarach 140x200cm
Note!
Mattress used for this bed is 140x200 cm

www.timoore.eu

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

www.timoore.eu
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kod produktu / product code:
T02-12-O, T02-12-G, T02-12-B, T02-12-P

15

PLUS

new line

„Plus” – te meble potrafią zakoczyć!
Opis:
„Plus” to zbiór innowacyjnych produktów, z których każdy wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem. Zaskakujące meble i dodatki
doskonale uzupełnią podstawowe kolekcje Timoore’a. „Plus” nie jest typową kolekcją o określonej, jednorodnej stylistyce. To raczej zestaw
różnorodnych, intrygujących, czasami nawet zabawnych przedmiotów. „Plus” to miejsce na ciekawe eksperymenty formalne, na szukanie
nowych, estetycznych rozwiązań.
Dzięki swojej specyficznej, często nieoczywistej formie, meble z linii „Plus” bardzo dobrze komponują się z innymi, nawet bardzo klasycznymi
kolekcjami mebli. Mogą też być doskonałym kontrapunktem dla wielu niebanalnych, dziecięco-młodzieżowych wnętrz.
Materiały i kolorystyka:
Meble „Plus” w zależności od bryły wykonane są z płyty laminowanej, lakierowanej płyty MDF, okleinowanej naturalnym fornirem płyty wiórowej,
a także z litego drewna. W przypadku wieszaka SKY zawieszki wykonane są z lakierowanej proszkowo stali.
Kolorystyka mebli „Plus” jest bardzo zróżnicowana. W swojej podstawowej palecie obejmuje typowe dla całej oferty Timoore’a kolory: kremowy (C),
niebieski (B), zielony (G), różowy (P), pomarańczowy (O), grafitowy (GRAF) oraz miętowy (MINTH).
Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „Plus” dostępnych u sprzedawców.

„Plus” XXX
Description:
„Plus” is a collection of innovative products, each of exceptional pattern. This surprising furniture and accessories perfectly complements Timoore’s
collection. „Plus” is not a typical collection of a defined, homogenous style. It is more a collection of various, intriguing, and sometimes even funny
elements. „Plus” is a way to experiment and look for new, esthetic solutions.
Thanks to its specific, often not obvious form, „Plus” furniture can match well other collections, even classic ones. It can be a great counterpoint for
many original interiors.
Materials and colours:
The furniture is made of laminated board, MDF lacquered panels, naturally veneered chipboard or solid wood, depending on an element. In case
of a SKY hanger the pegs are made of power - lacquered steel.
The colours of „Plus” vary. The basic range comprises colours typical for Timoore’s collection such as: cream (C), blue (B), green(G), pink
(P), orange (O), graphite (GRAF) and mint (MINTH).

www.timoore.eu

www.timoore.eu

We encourage you to use the color sampler collection „Plus” available from retailers.
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SKY wieszak / SKY hanger

wymiary / dimensions:

kod produktu / product code:
PL-01-C-B, PL-01-C-P, PL-01-C-C, PL-01-C-O,
PL-01-C-G, PL-01-C-CB, PL-01-C-MINTH

83 cm x 85 cm x 195 cm*

wymiary / dimensions:
wysokość x szerokość
(H) x (W)

45 cm x 45 cm*

wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

materac z pokrowcem
mattress with cover
kod produktu / product code:
C01-01-180-(…)

wymiary / dimensions:

color box

wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

kod produktu / product code:
PL-03-B, PL-03-P, PL-03-C,
PL-03-O, PL-03-G, PL-03-MINTH

15 cm x 80 cm x 180 cm*

wymiary / dimensions:

poduszki boczne - komplet
side cousions - set

40 cm x 40 cm x 30 cm*

kod produktu / product code:
PL-08-R/L-(…)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x grubość
(H) x (W) x (T)

27 cm x 79 cm x 6 cm*

poduszki tylne - komplet
back cousions - set
kod produktu / product code:
PL-08-BACK-(…)

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x grubość
(H) x (W) x (T)

32 cm x 87 cm x 12 cm*

www.timoore.eu
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pojemnik na pościel
underbed drawer
kod produktu / product code:
PL-08-C , PL-08-BLA

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

21 cm x 88 cm x 81 cm*

tri frame

kod produktu / product code:
PL-02-C-B, PL-02-C-P, PL-02C-C, PL-02-C-O,
PL-02-C-G, PL-02-C-MINTH

kod produktu / product code:
PL-01-B, PL-01-P, PL-01-C,
PL-01-O, PL-01-G, PL-01-MINTH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

175 cm x 118 cm x 24 cm*

wymiary / dimensions:
wysokość x szerokość
(H) x (W)

40 cm x 50 cm*

LOFT łóżko pietrowe / LOFT bunk bed
kod produktu / product code:
PL-04-X-X-X

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

180 cm x 102 cm x 191 cm*

materac z pokorowcem do łóżka
mattress with cover for bunk bed
kod produktu / product code:
PL-06-B, PL-06-G, PL-06-O,
PL-06-P, PL-06-GR

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

15 cm x 80 cm x 180 cm*

pojemnik na pościel
underbed drawer
kod produktu / product code:
PL-05-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

21 cm x 88 cm x 79 cm*

ekspandery / expanders
kod produktu / product code:
PL-07-BLACK, PL-07-WHITE

www.timoore.eu

kod produktu / product code:
PL-08

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

LOFT sofa
LOFT day bed

wood shelf
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SiMPLE

collection

„SiMPLE” – codzienna dawka wysokoenergetycznego designu. Żywe kolory, nowoczesne wzornictwo,
bezpieczne materiały.
Opis:
Niezwykły zestaw mebli dziecięcych o nowoczesnym, energetycznym wzornictwie. „SiMPLE” to meble od podstaw projektowane
z myślą o dzieciach, dlatego obok wyglądu podstawowym kryterium bardzo istotnym na każdym etapie prac nad kolekcją było
bezpieczeństwo użytkowania mebli przez dzieci. Praktycznie wszystkie bryły z kolekcji „SiMPLE” zaprojektowano w oparciu o stabilną,
bezpieczną, zaokrągloną na krawędziach i narożnikach ramę wykonaną z litego drewna bukowego. Wyeliminowano w ten sposób potrzebę
używania jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń - często nietrwałych a dodatkowo niszczących meble. Charakterystyczne dla całej kolekcji
„SiMPLE” są oryginalne, duże uchwyty, a także zastosowana intensywna kolorystyka mebli. Wprowadzono również kilka niezwykle interesujących
rozwiązań konstrukcyjnych. Na przykład: rozsuwane łóżko z tapicerowanymi dodatkami, stolik „Play” z podręcznym schowkiem, fotelik „Fun”
z wymiennymi nogami, czy modułowy zestaw regałów. Meble z kolekcji „SiMPLE” doskonale wpisują się w nowoczesne przestrzenie mieszkalne,
a mnogość brył, nietuzinkowy design i solidne wykonanie sprawiają, że chętnie sięgają po nie zarówno architekci wnętrz jak i klienci indywidualni.
Materiały i kolorystyka:
Konstrukcja mebli oparta jest o ramę z lakierowanego drewna bukowego, oraz wysokiej jakości lakierowaną płytę MDF. W meblach użyto
sprawdzone, bezpieczne akcesoria meblowe: min. niezawodne prowadnice szuflad wyposażone dodatkowo w tak zwany system domykający,
podnoszący bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Meble z kolekcji„SiMPLE”dostępne są w czterech dwubarwnych zestawach kolorystycznych: niebiesko-kremowym B), zielono-kremowym (G), różowo- kremowym (P) oraz pomarańczowo - kremowym (O). Wyjątkiem są krzesełka, półki, stoliki prostokątne, kubiki oraz przegródki „Doggy”, które
występują w pięciu indywidualnych kolorach: niebieskim (B), zielonym (G), różowym (P), pomarańczowym (O) oraz kremowym (C). Wózek-pojemnik
na pościel dostępny jest tylko w kolorze kremowym (C).
Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „SiMPLE” dostępnych u sprzedawców.

„SiMPLE” is lively and joyful, colourful and original designed, environmental friendly and safe-constructed
furniture for every day and for every child.
Description:
We offer you extraordinary collection of children furniture with an original, new and joyful look. In every step, while creating „SiMPLE” collection,
we were thinking about children: their needs, wishes and of course safeness. In fact, our first demand was and is safe furniture. Almost every piece
of „SiMPLE” collection is made of stable, safe, round corners and edges solid beech frame. In this way we have eliminated all needs to buy and use
additionally corners protections, which often are spoiling furniture and used short-term.
Whole collection has some features – original, big handles, intensive colours. We have also bring some very interesting solutions: extendable bed
with upholstered extras, table „PLAY” with secret hiding place under tabletop, armchair „FUN” with changeable feet to rockers or coloured boxes,
creating modular storing units. Each model of „SiMPLE” collection perfectly fits to new, modern apartments, moreover, wide range, impressive design
and strong construction make, that our customers are interior designers as well, as private persons.
Materials and colours:
Furniture construction consists of lacquered solid beach wood and the high-quality MDF plates, which are covered with water-basis lacquers.
In all models we use high quality fittings and other accessories: wheeled runners have soft closing system, what makes it safe and comfortable
to use.
All the furniture from „SiMPLE” collection can be reachable in four colours complexes: blue-crème (B); green-crème (G); pink-crème (P) and
orange-crème (O). Exceptional are chairs, shelves, rectangular tables, single boxes and „Doggy” books compartments, which are in five individuals
colours: blue (B), green (G), pink (P), orange (O) and crème (C). Bedding box is available only in crème (C).

www.timoore.eu
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Kolekcja oferowana jest także w atrakcyjnie cenowo wersji „Light line”. Meble w tej odmianie różnią się zastosowanymi materiałami oraz
wymiarami niektórych mebli. O szczegóły prosimy pytać sprzedawców.
This collection is also offered in attractively priced version of the “light line”. Furniture in this variant differs from the base version used
materials and the dimensions of some furniture. For details, ask sellers.

www.timoore.eu

We encourage you to use the color sampler collection „SiMPLE” available from retailers.
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krzesełko / small chair

kod produktu / product code:
T01-01-B-B, T01-01-P-B, T01-01-G-B, T01-01-O-B

kod produktu / product code:
T01-09-B-B, T01-09-P-B, T01-09-G-B,
T01-09-O-B, T01-09-C-B

wysokość x szerokość x długość / (H) x (W) x (L)

80 cm x 105 cm x 164-204cm*
zagłowie / headrest: 80 cm x 105 cm
zanóże / legrest: 58 cm x 100 cm

dodatki tapicerowane
upholstered additives
kod produktu / product code:
C01-01-B, C01-01-P, C01-O1-G, C01-01-O

komoda dwuszufladowa
two - drawer chest
kod produktu / product code:
T01-05-B-B, T01-05-P-B, T01-05-G-B, T01-05-O-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

70 cm x 90 cm x 50 cm*

komoda
trzyszufladowa
three - drawer chest
kod produktu / product code:
T01-04-B-B, T01-04-P-B,
T01-04-G-B, T01-04-O-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

91 cm x 90 cm x 50 cm*

szafa dwudrzwiowa
two door wardrobe
wieszak Timoore" / hanger Timoore"
"
"
kod produktu / product code:
C01-03-B-B, C01-03-P-B, C01-03-G-B, C01-03-O-B

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

30 cm x 36 cm x 22 cm*

www.timoore.eu
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regał - nadstawka
bookshelf – top section for
a two - door sideboard

kredens
dwudrzwiowy
two - door sideboard

kod produktu / product code:
T01-08-B-B
T01-08-P-B
T01-08-G-B
T01-08-O-B

kod produktu / product code:
T01-07-B-B
T01-07-P-B
T01-07-G-B
T01-07-O-B

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

112 cm x 90 cm x 35 cm*

70 cm x 90 cm x 50 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

kod produktu / product code:
T01-03-B-B , T01-03-P-B,
T01-03-G-B , T01-03-O-B

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

190 cm x 90 cm x 50 cm*

stolik Play" / table Play"
"
"
kod produktu / product code:
T01-10-B-B, T01-10-P-B, T01-10-G-B,
T01-10-O-B

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

61 cm x 33 cm x 45 cm*

50 cm x 77 cm x 77 cm*

rama regału
frame of
single bookshelf
kod produktu / product code:
T01-14-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

103 cm x 34 cm x 29 cm*

kubik - pudełko
single box
kod produktu / product code:
T01-13-B, T01-13-P, T01-13-G,
T01-13-O, T01-13-C

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

29 cm x 29 cm x 29 cm*

skrzynia „TOY box”
„TOY box” chest
kod produktu / product code:
T01-23-C-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

32 cm x 64 cm x 35 cm*

tapicerowane siedzisko
do skrzyni „TOY box”
upholstery for „TOY box”
kod produktu / product code:
C01-23-B, C01-23-P, C01-23-G,C01-23-O

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

3 cm x 65 cm x 35 cm*

fotelik Fun" / kids armchair Fun"
"
"

kod produktu / product code:
T01-12-B-B, T01-12-P-B, T01-12-G-B, T01-12-O-B
(bez zagłówka / without headrest)
T01-12Z-B-B, T01-12Z-P-B, T01-12Z-G-B, T01-12Z-O-B
(z zagłówkiem / with headrest)

wymiary / dimensions:

krzesełko UpME" / UpME" chair
"
"
kod produktu / product code:
T01-22-B-B, T01-22-G-B, T01-22-P-B, T01-22-O-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

77 cm x 42 cm x 53 cm*

wysokość x szerokość x długość / (H) x (W) x (L)

regulowana wysokość siedziska / variable seat height:

wersja bez zagłówka /without headrest:

30/35/40/45 cm*

54 cm x 47 cm x 60 cm*
wersja z zagłówkiem /with headrest:

70 cm x 47 cm x 60 cm*

przegródka na książki Doggy"
"
bookend Doggy"
"

kod produktu:
C01-02-B-B, C01-02-P-B, C01-02-G-B, C01-02-O-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

17 cm x I< 37 cm x 13,5 cm*

www.timoore.eu

wymiary / dimensions:

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

łóżko rozsuwane / expanding bed
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łóżko piętrowe / bunk bed

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

209 cm x 204 cm x 93 cm*

półka / shelf
kod produktu / product code:
T01-17-B-B, T01-17-P-B, T01-17-G-B, T01-17-O-B, T01-17-C-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

25 cm x 83 cm x 26 cm*

biurko z kontenerkiem / desk table with container
kod produktu / product code:
T01-02L-B-B, T01-02L-P-B, T01-02L-G-B, T01-02L-O-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

102 cm x 137 cm x 60 cm*

tapczanik Simple" / bed Simple"
"
"
kod produktu / product code:
T01-20-B-B, T01-20-P-B, T01-20-G-B, T01-20-O-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x długość / (H) x (W) x (L)

72 cm x 91 cm x 185 cm*

wózek - pojemnik na pościel
little trolley – bed linen container
kod produktu / product code:
T01-19-C-B

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

16 cm x 65 cm x 75 cm*
UWAGA! Pojemnik pasuje do łóżka rozsuwanego
o minimalnym rozsunięciu 180 cm
Note! Bedding box fit under the bed, starting with
180cm.

www.timoore.eu

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

www.timoore.eu
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kod produktu - product code:
T01-18R-B-B, T01-18R-P-B, T01-18R-G-B,T01-18R-O-B,
T01-18L-B-B, T01-18L-P-B, T01-18L-G-B,T01-18L-O-B
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LiMO

collection

„Limo” – ożywczy design nie tylko dla dzieci !
Opis:
„Limo” to uniwersalne, kolorowe meble, zaprojektowane w oparciu o aktualne trendy panujące w światowym wzornictwie. To doskonała
propozycja zarówno dla przedszkolaka, ucznia jak i nastolatka. Sprawdzi się w przestrzeni biurowej, a także w salonie, wprowadzając do każdego
wnętrza stymulującą dawkę dizajnerskiej energii. „Limo” w zależności od upodobań i sposobu aranżacji może doskonale dopełniać lub akcentować
każdą przestrzeń mieszkalną - nie tylko dziecięcą.
Charakterystyczne dla całej kolekcji są kolorowe, narożnikowe wstawki wykonane z naturalnego drewna bukowego. Kolekcja „Limo” oferowana
jest w trzech różnych wariantach kolorystycznych: wysokoenergetycznym pomarańczu; świeżowiosennej zieleni oraz pięknie usłojonym buku
twardzielowym, a także modnej mięcie.
Mnogość brył, różnorodność kolorystyczna kolekcji, uniwersalny design to niewątpliwe atuty mebli „Limo”.
Materiały i kolorystyka:
Korpusy, oraz fronty mebli kolekcji „Limo” wykonane są z płyty wiórowej, laminowanej. Wyjątkiem są fronty występujące w regale, tablica panelu
magnetycznego, oraz część blatu biurka, które wykonano z lakierowanej płyty MDF, lub też z płyty wiórowej okleinowanej naturalnym
fornirem z drewna buku twardzielowego. Narożniki korpusów oraz uchwyty mebli wykonane są z naturalnego drewna bukowego.
Bryły kolekcji „Limo” oferowane są w swóch koloroch korpusów: popielatym (POP) i kremowym (C) oraz w czterech kolorach
uzupełniających: pomarańczowym (O), zielonym (G), miętowym (MINTH) oraz w naturalnym kolorze buku twardzielowego (B).
Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „Limo” dostępnych u sprzedawców.

„Limo” – invigorating design not just for kids! !
Description:
„Limo” is a versatile, colorful furniture, designed based on current trends in the global design. This is a great choice both for kindergarten,
a student and a teenager. Checks in office space, as well as in the living room, introducing to each dose of a designer interior stimulating energy.
„Limo” depending on your preference and how the arrangement can perfectly complement and accentuate any living space - not just children.
Characteristic for the entire collection are colorful, corner blocks made of
 natural beech wood.
Collection „Limo” is available in three different colors: orange high-energy, spring greenery, beech heartwood and a trendy mint. A multitude
of shapes, variety of colors collection, universal design isundeniable strengths of furniture „Limo”.
Materials and colours:
Bodies, and collections of furniture fronts „Limo” are made of chipboard, laminated. Exceptions are fronts occurring in the bookshelf, an array of
magnetic panel, and part of the desk top which is made of lacquered MDF, or particle board with wood veneer beech heartwood. Bodies
and handles corners of furniture are made of natural beech wood.
„Limo” collection are offered in two different color of body: light-grey (POP) and cream (C), and four complementary colours: orange (O), green
(G), mint (MINTH) and natural beech heartwood (B).

www.timoore.eu
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Kolekcja oferowana jest także w atrakcyjnie cenowo wersji „Light line”. Meble w tej odmianie różnią się zastosowanymi materiałami oraz
wymiarami niektórych mebli. O szczegóły prosimy pytać sprzedawców.
This collection is also offered in attractively priced version of the “light line”. Furniture in this variant differs from the base version used
materials and the dimensions of some furniture. For details, ask sellers.

www.timoore.eu

We encourage you to use the color sampler collection „LiMO” available from retailers.
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panel magnetyczny
magnetic panel

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

75 cm x 130 cm x 35 cm*

biurko / desk table
kod produktu / product code:
T03-04L-G, T03-04L-O, T03-04L-B, T03-04L-MINTH,
T03-04L-C-O, T03-04L-C-G, T03-04L-C-MINTH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

73 cm x 130 cm x 60 cm*

szafa dwudrzwiowa
two-door wardrobe

naklejki „Limo”
stickers „Limo”

kod produktu / product code:
T03-03-G, T03-03-O-T03-03-B, T03-03-MINTH,
T03-03-C-O, T03-03-C-G, T03-03-C-MINTH

kod produktu / product code:
T03-11-W

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

190 cm x 100 cm x 52 cm*

www.timoore.eu
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półka niska
low shelf unit
kod produktu / product code:
T03-06-G, T03-06-O, T03-06-B, T03-06-MINTH,
T03-06-C-O, T03-06-C-G, T03-06-C-MINTH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

26 cm x 120 cm x 33 cm*

półka wysoka / high shelf unit
kod produktu / product code:
T03-07-G,T03-07-O, T03-07-B, T03-07-MINTH,
T03-07-C-O, T03-07-C-G, T03-07-C-MINTH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

40 cm x 120 cm x 33 cm*

regał / bookstand
kod produktu / product code:
T03-05-G, T03-05-O,T03-05-B, T03-05-MINTH,
T03-05-C-O, T03-05-C-G, T03-05-C-MINTH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

175 cm x 60 cm x 42 cm*

tapczanik „Limo” (90x200)
bed „Limo” (90x200)

pokrowiec na tapczanik
mattress cover

szuflada na pościel
under-bed drawer

kod produktu / product code:
T03-01-G,T03-01-O, T03-01-(…)

kod produktu / product code:
T03-09-O,T03-09-G, T03-09-(…)

kod produktu / product code:
T03-10-B

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

15 cm x 90 cm x 200 cm*

17 cm x 195 cm x 95 cm*

wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

85 cm x 110 cm x 207 cm*
zagłowie / headrest: 85 cm x 110 cm
zanóże / legrest: 42 cm x 100 cm

wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

komoda trzyszufladowa
three-drawer chest
kod produktu / product code:
T03-02-G, T03-02-O, T03-02-B, T03-02-MINTH,
T03-02-C-G, T03-02-C-O, T03-02-C-MINTH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

70 cm x 120 cm x 44 cm*

www.timoore.eu

wymiary / dimensions:

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

kod produktu / product code:
T03-08-G, T03-08-O, T03-08-B, T03-08-MINTH,
T03-08-C-O, T03-08-C-G, T03-08-C-MINTH
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FRAME

collection

"Frame" – wyjątkowy design dla wyjątkowych ludzi.
Opis:
Klasyczne piękno ujęte w nowoczesną formę, inspirowane współczesnym „web design’em”. Wyrafinowany detal uchwytów,
harmonijne połączenie naturalnego dębu i lakierowanej płyty MDF, oraz wielokolorowe, charakterystyczne dla tej kolekcji ramki
tworzą niezwykle efektowną całość.
„Frame” to kolekcja uniwersalna. Oferowana w palecie DESIGN (ciemno-grafitowy finisz dębowej okleiny zestawiony z kolorowymi
ramkami) najlepiej sprawdzi się w pokojach dziecięcych i młodzieżowych. Natomiast odmiana NATURAL (korpus w naturalnej
okleinie dębowej) znajdzie uznanie także wśród dorosłych.
Materiały i kolorystyka:
Korpusy mebli wykonane są z płyty wiórowej okleinowanej naturalnym fornirem dębowym i naturalnego drewna dębowego. Fronty oraz ramki
wykonano z lakierowanej płyty MDF.
Kolekcja „Frame” oferowana są w dwóch zestawieniach kolorystycznych: dębowo-kremowym (OAK) oraz grafitowo-kremowym (GRAF).
Charakterystyczne ramki wokół brył dostępne są w kolorach niebieskim (B), zielonym (G), pomarańczowym (O), różowym (P), kobaltowym (CB) oraz
kremowym (C)
Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „Frame” dostępnych u sprzedawców.

„Frame” – special design for exceptional people.
Description:
New designed „Beep” collection matches perfectly to any interior. Elegany and sober view, with expressive insert-elements, makes „Beep” orginal and
unique. Large colour-pallet inserts will let you easely suit furniture to specific space. With traditional models, ypu can find some interesting pieces,
which are worth to pay attention. For eexample-bookcase with oblique shelves, desk with handy outfit, multicolored shelfs which can be placed
with unlimited setup (double instalation system up-down). „Beep” fit to „raffish” style teenagers room, loft apartment or „glamour” style living room.
Materials and colours:
The furniture made of
 natural oak and particle board veneered oak. Fronts and frame are made of lacquered MDF.
“Frame” collection is offered in two color combinations: oak-cream (OAK) and graphite-cream (GRAF). Characteristic frames around the solids are
available in the following colors: blue (B), green (G), orange (O), pink (P), cobalt (CB) and cream (C).

www.timoore.eu
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Kolekcja oferowana jest także w atrakcyjnie cenowo wersji „Light line”. Meble w tej odmianie różnią się zastosowanymi materiałami oraz
wymiarami niektórych mebli. O szczegóły prosimy pytać sprzedawców.
This collection is also offered in attractively priced version of the “light line”. Furniture in this variant differs from the base version used
materials and the dimensions of some furniture. For details, ask sellers.

www.timoore.eu

We encourage you to use the color sampler collection „Frame” available from retailers.
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łóżko „Frame” (200x90) / bed „Frame”

poduszka / pillow

kod produktu / product code:
T05-02

kod produktu / product code:
T05-07-OAK, T05-07-GRAF

kod produktu / product code:
T05-08

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość (H) x (W) x (D)

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

70 cm x 100 cm x 44 cm*

95 cm x 85 cm x 44 cm*

półka
shelf
kod produktu / product code:
T05-04-OAK-C, T05-04-GRAF-C

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

26 cm x 90 cm x 24 cm*

kredens dwudrzwiowy
(podstawa regału)
two-door sideboard
(base for bookshelf )

regał (nadstawka)
shelf unit
(top section for a two-door sideboard)

kod produktu / product code:
T05-11

kod produktu / product code:
T05-12

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

70 cm x 110 cm x 44 cm*

www.timoore.eu
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biurko z kontenerkiem
desk table with container
kod produktu / product code:
T05-10

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

74 cm x 131 cm x 64 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

115 cm x 106 cm x 37 cm*

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

kod produktu / product code:
T05-01

komoda dwuszufladowa / two-drawer chest

wysokość x długość x szerokość / (H) x (L) x (W)

długość x szerokość (L) x (W)

88 cm x 207 cm x 107 cm*
zagłowie / headrest: 88 cm x 107cm
zanóże / legrest: 30 cm x 104 cm

90 cm x 15 cm*

pokrowiec na materac / mattress sheet
kod produktu / product code: T05-09

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość (H) x (L) x (W)

200 cm x 90cm x 15 cm*

szuflada z materacem
drawer with mattress
(optional sleep)
kod produktu / product code:
T05-06

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x głębokość
(H) x (L) x (D)

21 cm x 200 cm x 100 cm*

półka boczna do łóżka
night stand

szuflada na pościel
under-bed drawer

kod produktu / product code:
T05-13-C

kod produktu / product code:
T05-05

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

45 cm x 35 cm x 33 cm*

21 cm x 200 cm x 100 cm*

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

wysokość x długość x szerokość / (H) x (L) x (W)

szafa dwudrzwiowa z szufladą / two-door wardrobe with drawer
kod produktu / product code: T05-03

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość (H) x (W) x (D)

180 cm x 110 cm x 58 cm*

www.timoore.eu

komoda wysoka
large sideboard
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CLiCK

collection

„Click” – od przedszkolaka do nastolatka!
Opis:
Kolekcja „Click” to uniwersalny, bezpretensjonalny zestaw mebli zaprojektowany zarówno dla dzieci jak i młodzieży. Proste, geometryczne
bryły są tłem dla intrygujących kompozycji kolorowych uchwytów. Cała kolekcja została pomyślana w ten sposób, aby umożliwić przyszłemu
użytkownikowi tworzenie własnych, spersonalizowanych układów mebli. Zarówno szafy, regały, półki jak i komody „Click” tworzą dopasowane
ze sobą stylistycznie zestawy brył. W ten sposób otwierają użytkownikowi pole dla jego indywidualnej, estetycznej ekspresji. Zastosowane w
kolekcji „Click” kolorowe uchwyty pozwalają dostosować charakter mebli do płci i wieku odbiorcy. Interesujący efekt daje swobodne mieszanie
poszczególnych kolorów brył w obrębie jednego pomieszczenia.
Materiały i kolorystyka:
Korpusy oraz fronty mebli z kolekcji „Click” wykonane są z laminowanej płyty wiórowej. Korpusy kolorowych półek oraz uchwyty i wstawki
wykonano z lakierowanej płyty MDF lub naturalnego drewna dębowego.
Bryły kolekcji „Click” oferowane są w dwóch wersjach: grafitowo-popielatej (GRAF) oraz białej ( WHITE) z następującymi kolorami
uzupełniającymi: pomarańczowym (O), zielonym (G), kobaltowym (CB), białym ( W ), miętowym (MINTH) oraz z elementami
naturalnego drewna dębowego (OAK).
Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „Click” dostępnych u sprzedawców.

„Click” – from child to teenager!
Description:
Collection „Click” is a versatile, unpretentious set of furniture designed for both children and adolescents. Simple, geometric solid furniture are
intriguing backdrop for colorful handles. The entire collection has been conceived in such a way as to enable future users to create their own
customized systems furniture. Wardrobes, racks, shelves and drawers of the „Click” together form a stylistically matched sets of solids. Used in the
collection „Click” colored handles allow you to adjust the character of furniture for sex and age of the recipient. An interesting effect can freely
mix different colors shapes within a single room.
Materials and colours:
Bodies and furniture fronts from the collection “Click” are made of laminated chipboard. Colored bodies shelves, handles and inserts are made of
lacquered MDF or natural oak.
Solids of “Click” collection are offered in two versions: graphite - light grey combination (GRAF) and pure white (WHITE) with the following
complementary colors: orange (O), green (G), cobalt (CB), white (W), mint (MINTH) and with elements of a natural oak (OAK).

www.timoore.eu
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Kolekcja oferowana jest także w atrakcyjnie cenowo wersji „Light line”. Meble w tej odmianie różnią się zastosowanymi materiałami oraz
wymiarami niektórych mebli. O szczegóły prosimy pytać sprzedawców.
This collection is also offered in attractively priced version of the “light line”. Furniture in this variant differs from the base version used
materials and the dimensions of some furniture. For details, ask sellers.

www.timoore.eu

We encourage you to use the color sampler collection „Click” available from retailers.
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szafa dwudrzwiowa
two-door wardrobe

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

207 cm x 100 cm x 56 cm*

szafa jednodrzwiowa
one-door wardrobe
kod produktu / product code:
T06-01-POP-G, T06-01-POP-O,
T06-01-POP-CB, T06-01-POP-W,
T06-01-POP-OAK, T06-01-POP-M,
T06-01-W-W-W, T06-01-W-W-O,
T06-01-W-W-G, T06-01-W-W-OAK

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

207 cm x 60 cm x 56 cm*

regał
bookshelf
kod produktu / product code:
T06-04-POP-G,T03-04-POP-O,T06-04-POP-CB,
T06-04-POP-W,T06-04-POP-OAK, T06-04-POP-M,
T06-04-W-W-W,T06-04-W-W-O, T06-04-W-W-G,
T06-04-W-W-OAK

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

178 cm x 94 cm x 35 cm*

biurko z kontenerkiem
desk table with container
kod produktu / product code:
T06-03-POP-G, T03-02-POP-O, T06-03-POP-CB,
T06-03-POP-W, T06-03-POP-OAK, T06-03-POP-M,
T06-03-W-W-W, T06-03-W-W-O, T06-03-W-W-G,
T06-03-W-W-OAK

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

74 cm x 125 cm x 60 cm*

www.timoore.eu
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półka
shelf

komoda dwudrzwiowa z szufladą
two-door sideboard with drawer

kod produktu / product code:
T06-05-POP-G, T06-05-POP-O, T06-05-POP-CB,
T06-05-GRAF-OAK, T06-05-GRAF-W, T06-05-POP-M,
T06-05-W-W-W, T06-05-W-W-O, T06-05-W-W-G,
T06-05-W-W-OAK

kod produktu / product code:
T06-02-POP-G, T06-02-POP-O, T06-02-POP-CB,
T06-02-POP-W, T06-02-POP-OAK, T06-02-W-W-W,
T06-02-W-W-O, T06-02-W-W-G, T06-02-W-W-OAK ,
T06-02-POP-M

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

41 cm x 90 cm x 32 cm*

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

73 cm x 90 cm x 46 cm*

komoda niska (RTV)
low one-drawer chest (RTV)
kod produktu / product code:
T06-11-POP-G, T06-11-POP-O, T06-11-POP-CB, T06-11-POP-W,
T06-11-POP-OAK, T06-11-POP-OAK, T06-11-W-W-W,
T06-11-W-W-O, T06-11-W-W-G, T06-11-W-W-OAK

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

43 cm x 90 cm x 56 cm*

www.timoore.eu

wymiary / dimensions:

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

kod produktu / product code:
T06-10-POP-G, T06-10-POP-O,
T06-10-POP-CB, T06-10-POP-W,
T06-10-POP-OAK, T06-10-POP-M,
T06-10-W-W-W, T06-10-W-W-O,
T06-10-W-W-G, T06-10-W-W-OAK

37

kod produktu / product code:
T06-06-POP-G-(…), T06-06-POP-O-(...), T06-06-POP-CB-(…),
T06-06-POP-OAK-(…), T06-06-POP-W-(...), T06-06-POP-M-(...),
T06-06-W-W-W(...), T06-06-W-W-O-(...), T06-06-W-W-G-(...),
T06-06-W-W-OAK-(...)

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość (H) x (L) x (W)

84 cm x 204 cm x 98 cm*
UWAGA!
Pasuje materac o wymiarach 200x90cm
NOTE!
Mattress used for this bed is 200x90 cm

pojemnik na pościel
underbed drawer

pokrowiec na materac
mattress cover

półka boczna duża
large night stand

kod produktu / product code:
T06-09- POP, T06-09-W

kod produktu / product code:
T06-08-(...)

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

kod produktu / product code:
T06-07L-POP, T06-07R- POP,
T06-07L-W, T06-07R-W

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

16 cm x 198 cm x 94 cm*

wysokość x długość x szerokość (H) x (L) x (W)

15 cm x 200 cm x 90 cm*

półka boczna mała / small night stand
kod produktu / product code:
T06-12L-OAK, T06-12R- OAK, T06-12L-W, T06-12R- W, T06-12L-G,
T06-12L-M, T06-12R- G, T06-12L-O, T06-12R- O, T06-12L-CB,
T06-12R- CB, T06-12R-M, T06-12L-W,T06-12R-W

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

80 cm x 57 cm x 49 cm*

80 cm x 38 cm x 34 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

panel tapicerowany
upholstered panel
kod produktu / product code:
PL-09-(...), PL-09-X-(...),
PL-09-HORIZONTAL-(...)-(...)-(...),
PL-09-VERTICAL-(...)-(...)-(...)

wymiary / dimensions:
wysokość x długość x grubość
(H) x (L) x (T)

37 cm x 198 cm x 7 cm*

www.timoore.eu

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

www.timoore.eu
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tapczan „Click”
„Click” bed

39

BEEP

collection

"Beep" – meble takie, jakie chcesz !
Opis:
Meble z kolekcji „Beep” dzięki swojemu uniwersalnemu dizajnowi z łatwością dopasują się niemal do każdego typu wnętrza.
Stonowany, elegancki wygląd mebli, akcentowany wyrazistymi elementami, tworzy oryginalną, niepowtarzalną całość. Szeroka
paleta kolorowych wstawek pozwoli dobrać odpowiedni wygląd mebla do konkretnej przestrzeni. W kolekcji „Beep” obok
tradycyjnych brył, znajdują się także te, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Bardzo interesujący jest regał z wyjątkowo
ciekawym systemem ukośnych półek, biurko wyposażone w poręczny przybornik, a także wielokolorowe półki z możliwością ich
dowolnego montażu (podwójny system mocowań - „góra-dół”). Kolekcja „Beep” znajdzie swoje miejsce zarówno w „łobuzerskim”
pokoju nastolatka, loftowej przestrzeni mieszkalnej, czy nawet w wystylizowanym salonie typu „glamour”.
Materiały i kolorystyka:
Korpusy mebli „Beep” wykonano z płyty laminowanej w kolorze grafitowym (GRAF) lub białym (WHITE). Fronty zrobione są z płyty MDF dostępnej
w kolorze białym (WHITE), popielatym (POP), grafitowym (GRAF) lub w naturalnej okleinie dębowej (OAK). Elementy uzupełniające występują w
kolorach: niebieskim (B) , zielonym (G) , pomarańczowym (O), różowym (P), czarnym (BLA) , białym (W), żółtym (Y), kobaltowym (CB), miętowym
(MINTH).
Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „Beep” dostępnych u sprzedawców.

„Beep” – furniture what you wish!
Description:
New designed „Beep” collection matches perfectly to any interior. Elegany and sober view, with expressive insert-elements, makes „Beep” orginal and
unique. Large colour-pallet inserts will let you easely suit furniture to specific space. With traditional models, ypu can find some interesting pieces,
which are worth to pay attention. For eexample-bookcase with oblique shelves, desk with handy outfit, multicolored shelfs which can be placed
with unlimited setup (double instalation system up-down). „Beep” fit to „raffish” style teenagers room, loft apartment or „glamour” style living room.
Materials and colours:
The body of „Beep” furniture is made of laminated board in graphite (GRAF) or white (WHITE). The fronts are made of MDF available in white
(WHITE), light-gray (POP), graphite (GRAF) or in natural oak veneer (OAK). Additional elements are available in colors: blue (B), green (G), orange
(O), pink (P), black (BLA), white (W), yellow (Y), cobalt (CB), mint (MINTH).

www.timoore.eu
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Kolekcja oferowana jest także w atrakcyjnie cenowo wersji „Light line”. Meble w tej odmianie różnią się zastosowanymi materiałami oraz
wymiarami niektórych mebli. O szczegóły prosimy pytać sprzedawców.
This collection is also offered in attractively priced version of the “light line”. Furniture in this variant differs from the base version used
materials and the dimensions of some furniture. For details, ask sellers.

www.timoore.eu

We encourage you to use the color sampler collection „Beep” available from retailers.
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biurko / desk table

szafa jednodrzwiowa / one-door wardrobe

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

208 cm x 70 cm x 58 cm*

półka
shelf
kod produktu / product code:
T04-10

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

30 cm x 98 cm x 27 cm*

komoda trzyszufladowa
three - drawer chest
kod produktu / product code:
T04-04

wymiary / dimensions:

www.timoore.eu
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wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

71 cm x 98 cm x 46 cm*
UWAGA!
We frontach komody 3s (paleta NATURE)
zastosowano okleinę z poziomym ułożeniem słoi.
NOTE!
The fronts of 3 - drawer chests (pallet NATURE)
was used veneer with horizontal wood grain.

szafka wisząca / wall cupboard
kod produktu / product code:
T04-06

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

65 cm x 65 cm x 36 cm*

komoda jednoszufladowa - zawieszana
wall hung one - drawer unit
kod produktu / product code:
T04-05

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

30 cm x 98 cm x 46 cm*

kod produktu / product code:
T04-09

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość / (H) x (L) x (W)

73 cm x 128 cm x 60 cm*
UWAGA!
We froncie biurka (paleta NATURE) zastosowano okleinę
z pionowym ułożeniem słoi.
NOTE!
The front desk (pallet NATURE) was used veneer with
vertical wood grain.

szafka nocna
night stand
kod produktu / product code:
T04-07

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

35 cm x 65 cm x 44 cm*

stolik
coffe table
kod produktu / product code:
T04-11

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

50 cm x 85 cm x 85 cm*

komoda wysoka
large sideboard

fotel „Beep”
armchair „Beep”

kod produktu / product code:
T04-03

kod produktu / product code:
T04-13

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

100 cm x 98 cm x 46 cm*

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

65 cm x 65 cm x 91 cm*

www.timoore.eu

wymiary / dimensions:

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

kod produktu / product code:
T04-01
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kod produktu / product code:
T04-02

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

208 cm x 115 cm x 58 cm*

tapczanik „Beep”
bed „Beep”
kod produktu / product code:
T04-12

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

90 cm x 214 cm x 95 cm*

regał
shelf unit
kod produktu / product code:
T04-08

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

178 cm x 98 cm x 35 cm*
UWAGA!
W plecach regału (paleta NATURE)
zastosowano okleinę
z poziomym ułożeniem słoi.
NOTE!
In the back shelf unit (pallet NATURE)
was used veneer with
horizontal wood grain.

www.timoore.eu

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

www.timoore.eu
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szafa dwudrzwiowa
two-door wardrobe
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CLARISS

collection

„Clariss” – wytworna linia, szyk i elegancja.
Opis:
Kolekcja „Clariss” przykuwa uwagę wyrafinowanym detalem, klasyczną formą i doskonałymi proporcjami. Jest to zestaw
uniwersalny przeznaczony zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Meble oferowane są w dwóch wariantach: z podstawą
z nogami klasycznymi oraz zaokrąglonymi. Obie wersje dostępne są w dwóch klasycznych kolorach: czerni i bieli.
Bardzo ciekawy efekt aranżacyjny można osiągnąć zestawiając obok siebie bryły w tych dwóch kontrastowych kolorach. Z pomocą
mebli „Clariss” można wprowadzić do dowolnego wnętrza odrobinę nostalgicznej, wytwornej atmosfery tworzącej wyjątkowy
klimat glamoure.
Materiały i kolorystyka:
Kolekcja „Clariss” wykonana jest z lakierowanej sklejki (podstawa), lakierowanej płyty MDF(fronty, część korpusu) oraz melaminowanej płyty
wiórowej (korpus). Dostępna w wersji białej (W) lub czarnej (BLA).
Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „Clariss” dostępnych u sprzedawców.

„Clariss” – sophisticated line, chic and elegance.
Description:
„Clariss” collection is distinguished by refined detail, classical form and perfect proportions. This universal collection designed for children, youth
and adults. Furniture are available in two versions: the base with classic legs, and the base with rounded legs. Both versions are available in two
classic colors: black and white. Very interesting effect can be achieved by comparing side by side blocks in the two contrasting colors. With furniture
„Clariss”can be entered into any interior a little bit nostalgic, sophisticated atmosphere, creating a unique glamoure climate.
Materials and colours:
„Clariss” collection is made of lacquered plywood (base), lacquered MDF (fronts, part of the body) and melamine faced chipboard (body).
Available in white (W) and black (BLA).

www.timoore.eu
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Kolekcja oferowana jest także w atrakcyjnie cenowo wersji „Light line”. Meble w tej odmianie różnią się zastosowanymi materiałami oraz
wymiarami niektórych mebli. O szczegóły prosimy pytać sprzedawców.
This collection is also offered in attractively priced version of the “light line”. Furniture in this variant differs from the base version used materials
and the dimensions of some furniture. For details, ask sellers.

www.timoore.eu

We encourage you to use the color sampler collection „Clariss” available from retailers.
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łóżko „Clariss” / bed „Clariss”
biurko z kontenerkiem / desk table with container

wysokość x długość x szerokość / (H) x (L) x (W)

107 cm x 208 cm x 100 cm*
UWAGA! Pasuje materac o wymiarach 200x90cm
Note! Mattress used for this bed is 200x90 cm

półka
shelf
kod produktu / product code:
T07-08-W,
T07-08-BLA

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

29 cm x 74 cm x 20 cm*

kredens jednodrzwiowy
one – door sideboard

przewijak
changing table top

kod produktu / product code:
T07-03A-W, T07-03A-BLA,
T07-03B-W, T07-03B-BLA

kod produktu / product code:
T07-06-W,
T07-06-BLA

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

85 cm x 100 cm x 44 cm*

18 cm x 80 cm x 60 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

łóżeczko - tapczanik „Clariss”
cot bed „Clariss”
kod produktu / product code:
T07-09A-W, T07-09A-BLA,
T07-09B-W, T07-09B-BLA

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)
łóżeczko / cot:

104 cm x 148 cm x 83cm*
tapcznik / bed:

54 cm x 148 cm x 83cm*
UWAGA!
Pasuje materac o wymiarach 140x70cm
Note!
Mattress used for this bed is 140x70 cm

www.timoore.eu
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wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

szuflada do łóżeczka / underbed drawer
kod produktu / product code:
T07-09-W, T07-09-BLA

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość / (H) x (L) x (W)

17 cm x 138 cm x 75cm*

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

wymiary / dimensions:

kod produktu / product code:
T07-04A-W, T07-04A-BLA, T07-04B-W, T07-04B-BLA

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

75 cm x 120 cm x 60 cm*

szafka czterodrzwiowa
four-door cabinet
kod produktu / product code:
T07-07A-W, T07-07A-BLA, T07-07B-W, T07-07B-BLA

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

89 cm x 88 cm x 44 cm*

komoda czteroszufladowa
four-drawer chest
kod produktu / product code:
T07-02A-W, T07-02A-BLA,
T07-02B-W, T07-02B-BLA

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

94 cm x 60 cm x 44 cm*

regał
bookshelf
kod produktu / product code:
T07-11A-W, T07-11A-BLA, T07-11B-W, T07-11B-BLA

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

201 cm x 100 cm x 44 cm*

szafa dwudrzwiowa
two-door wardrobe
kod produktu / product code:
T07-01A-W, T07-01A-BLA, T07-01B-W, T07-01B-BLA

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

201 cm x 100 cm x 59 cm*

www.timoore.eu

kod produktu / product code:
T07-05A-W, T07-05A-BLA, T07-05B-W, T07-05B-BLA
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Marka
ABSYNTH to nowa, inspirująca marka meblowa powstała z myślą o osobach interesujących się aranżacją i wystrojem wnętrz, a także szeroko
rozumianym designem. Kolejna (po marce TIMOORE) inicjatywa firmy DEFFINE FURNITURE tym razem skierowana dla osób dorosłych,
poszukujących świetnego, niebanalnego wzornictwa. Nowa marka to propozycja skierowana do ludzi energicznych, otwartych na nowe
wyzwania, dla których forma i funkcja przedmiotu tworzą nierozerwalną wartość.
Design
Design mebli ABSYNTH bezpośrednio koresponduje z najciekawszymi trendami w światowym wzornictwie. Czerpie zarówno z rodzimej
tradycji meblarskiej, jak i doświadczeń europejskich producentów mebli. Jest wynikiem niezwykłego połączenia tradycyjnych materiałów
z zupełnie nową formą mebla. Meble ABSYNTH stworzono dla wielbicieli prostego, nowoczesnego wzornictwa, w tym bardzo popularnego
stylu skandynawskiego, do którego dodano odrobinę industrialnego charakteru.

Magh

-----------------------------------------------------------------------------------------

52-55

Kyla

-----------------------------------------------------------------------------------------

56-57

Nook

-----------------------------------------------------------------------------------------

58-63

Frame

-----------------------------------------------------------------------------------------

64-67

Proces
Praca nad produktami marki ABSYNTH to proces wieloetapowy. Każdy z etapów tej pracy jest równie istotny. W tym kontekście niezwykle
ważna jest harmonijna współpraca pomiędzy działem projektowym, technologicznym a końcowym producentem. Efektem precyzyjnego
podejścia do samego procesu powstawania mebla jest dopracowany, spełniający wszelkie oczekiwania klientów produkt.

Brand
ABSYNTH is a new, inspiring furniture brand which is set up to satisfy customers who are interested in design and interior
decoration. Another (following the TIMOORE brand) initiative by DEFINE FURNITURE Company is targeted at adults who look
for excellent, non stereotypical designs. This brand’s products are an offer for energetic people, open to new challenges, who
appreciate highly the unity of form and function.
Design
The ABSYNTH design corresponds to the most interesting world trends. It is inspired by both, native furniture tradition and
European furniture production experience. It is an outcome of an exceptional combination of traditional materials and a new
form. This furniture is attractive for people who love the simplicity of modern design, including a popular Scandinavian style
which, in this case, is spiced slightly with some industrial elements.

www.absynth.eu

www.absynth.eu

Process
The ABSYNTH products production process is a multi-stage one. Each stage is equally essential. Therefore, a harmonious
collaboration among a design department, a technology department and a final producer is extremely important. Such a precise
approach to the very production process results in a final product which is refined and fulfills our customers’ all expectations.
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MAGH

collection

„Magh” – w skandynawskim klimacie!
Opis:
Meble „Magh” to unikalna kombinacja popularnego stylu skandynawskiego z dużą dawką loftowego klimatu. Charakterystyczne,
drewniane nogi łączą się białymi elementami korpusu tworząc ciekawą kompozycję powierzchni i faktur. Kolekcja „Magh” mocno
nawiązuje do tradycyjnego, wręcz archetypicznego obrazu mebla. Kojąca, wyważona linia mebli dodaje ciepła wnętrzom
przywołując idylliczne skojarzenia z tradycyjną kuchnią, będącą osią każdego domu.
Meble „Magh” doskonale wpisują się we współczesne trendy aranżacji wnętrz. Ich wyjątkową formę, nowoczesne rozwiązania
konstrukcyjne oraz wysokie walory użytkowe docenią użytkownicy zarówno dużych jak i stosunkowo niewielkich przestrzeni.
„Magh” to meble, które nadadzą każdemu wnętrzu osobowość i indywidualny charakter.
Kolekcja przeznaczona jest głównie do jadalni, chociaż w zestawie znajdują się także bryły typowe dla salonów. W ofercie oprócz
stołów i komód znajdziemy także regały, półki oraz meble RTV.
Materiały i kolorystyka:
Korpusy oraz fronty mebli zrobione są z lakierowanej na biało płyty MDF. Elementy drewniane wykonane są litego drewna dębowego oraz z płyty
okleinowanej naturalnym fornirem dębowym.
Blaty stołów dostępne są w trzech wariantach: białym (WH), grafitowym (GRAPH) oraz w naturalnym kolorze drewna dębowego (OAK).

„Magh” – in Scandinavian climate!
Description:
„Magh” furniture is a unique combination of a popular Scandinavian style spiced with a significant dose of a loft climate. Characteristic wooden legs,
fixed to white elements of the body make an interesting composition of surface and texture. The furniture can be associated with a traditional, almost
archetypal pattern of furniture. Their comforting and well-balanced line adds warmth and evokes idyllic connotations with a traditional kitchen
being a central point in each house.
„Magh” furniture perfectly matches modern trends of interior decoration. The exceptional form, modern construction solutions and high usable
assets are highly appreciated by inhabitants of both big and relatively small spaces. „Magh” is the furniture which will complement each place with
unique identity and individuality.
The collection is designed mostly for dinning rooms, but there are also elements for living rooms. The offer consists of: tables, chests of drawers,
bookcases, as well as RTV shelves and tables.

www.absynth.eu
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Materials and colours:
The body and the frontal parts are made of white, MDF lacquered panels. The wooden elements are made of solid wood and veneer
plates of a natural oak veneer.
Tops of tables are available in three colours: white (WH), graphite (GRAPH) and natural oak wood (OAK).
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wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

30 cm x 120 cm x 22 cm*

stół średni (160x90) / table standard
kod produktu / product code:
A01-02-OAK-WH-GRAPH(TOP),
A01-02-OAK-OAK(TOP)-WH,
A01-02-OAK-WH-WH(TOP)

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość / (H) x (L) x (W)

75 cm x 160 cm x 90 cm*

stół mały (140x80) / table small
kod produktu / product code:
A01-03-OAK-WH-GRAPH(TOP),
A01-03-OAK-OAK(TOP)-WH,
A01-03-OAK-WH-WH(TOP)

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość / (H) x (L) x (W)

75 cm x 140 cm x 80 cm*

stół duży (198x100) / table large
kod produktu / product code:
A01-01-OAK-WH-GRAPH(TOP),
A01-01-OAK-OAK(TOP)-WH,
A01-01-OAK-WH-WH(TOP)

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość / (H) x (L) x (W)

75 cm x 198 cm x 100 cm*

regał / bookshelf
kod produktu / product code:
A01-07-OAK-WH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

166 cm x 155 cm x 40 cm*

www.absynth.eu
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komoda duża / sideboard large

szafka RTV / TV unit

kod produktu / product code:
A01-04-OAK-WH

kod produktu / product code:
A01-09-OAK-WH

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

89 cm x 226 cm x 45 cm*

54 cm x 160 cm x 45 cm*

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość / (H) x (W) x (D)

komoda średnia
sideboard standard
kod produktu / product code:
A01-05-OAK-WH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

89 cm x 196 cm x 45 cm*

komoda mała
sideboard small
kod produktu / product code:
A01-06-OAK-WH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

89 cm x 160 cm x 45 cm*

komoda mini
sideboard mini
kod produktu / product code:
A01-08-OAK-WH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

89 cm x 130 cm x 45 cm*

www.absynth.eu

kod produktu / product code:
A01-10-OAK-WH

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

półka / shelf
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„Kyla” – usiądź wygodnie!
Opis:
„Kyla” to klasyczna linia krzeseł będących doskonałym dopełnieniem jadalnianych stołów z kolekcji „Magh”. Solidna, dębowa
podstawa, a także wygodne, tapicerowane siedzisko zapewniają odpowiednią stabilność i komfort użytkowania.
Oferowane są cztery rodzaje krzeseł różniących się wysokością oparcia oraz sposobem łączenia tapicerki. Krzesło z wysokim oparciem cechuje
elegancka, nieco dystyngowana forma. To znakomity mebel przeznaczony szczególnie do pomieszczeń o charakterze reprezentacyjnym.
Krzesło z niskim oparciem to produkt bardziej wszechstronny. Doskonale zadomowi się w niemal każdej przestrzeni: holu, kuchni, jadalni,
a nawet biurze, czy poczekalni.
Materiały i kolorystyka:
„Kyla” dostępna jest jako mebel jednokolorowy lub z dzielonym kolorystycznie oparciem. Podstawa wykonana jest z olejowanego drewna dębowego.
Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „Kyla” dostępnych u sprzedawców.

„Kyla” – sit down comfortably!
Description:
„Kyla” – are classical chairs which will perfectly complement „Magh” dinning tables. Their reliable, oak base and a comfortable upholstery
seat will ensure proper stability and your comfort. We offer four types of chairs which differ in the height of the chair back and different option
of upholstery. A chair with a high back is characteristic of a smart and refined form. This superb piece of furniture fits representative
rooms. A chair with a low back is a more universal product. It will look excellently in every room: a hall, a kitchen, a dinning room, even
in an office or an anteroom.
Materials and colours:
„Kyla” is available as a one colour piece of furniture, or with a different colour of the back. The base is made of oiled, oak wood.
We encourage you to use the color sampler collection „Kyla” available from retailers.

www.absynth.eu
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krzesło niskie dwukolorowe
low chair two colours
kod produktu / product code:
A02-04-OAK-FAB-(...)-(...)TOP

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

88 cm x 49 cm x 55 cm*

krzesło niskie / low chair
kod produktu / product code:
A02-03-OAK-FAB-(...)

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

88 cm x 49 cm x 55 cm*

krzesło wysokie dwukolorowe
high chair two colours
kod produktu / product code:
A02-02-OAK-FAB-(...)-(...)TOP

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

100 cm x 49 cm x 55 cm*

krzesło wysokie / high chair
kod produktu / product code:
A02-01-OAK-FAB-(...)

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

100 cm x 49 cm x 55 cm*

www.absynth.eu

collection

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

KYLA
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NOOK

collection

„Nook” – unikalna oprawa Twojej ściany.
Opis:
Multifunkcjonalny system modułów, który dostosuje się do Państwa potrzeb. Niezwykłe zestawy brył o dynamicznej, zaskakującej
formie z charakterystycznymi ściętymi narożnikami świetnie sprawdzą się jako oryginalna, przestrzenna kompozycja wypełniająca
dowolne wnętrze mieszkalne. Z bardzo szerokiej gamy mebli można dowolnie wybierać formę, kolor i system ułożenia. Moduły
można dowolnie łączyć tworząc intrygującą, pełną energii, ale zawsze zharmonizowaną całość.
Na szczególną uwagę zasługują kabinety z kolekcji „Nook”. Doskonale wpisują się w popularny ostatnio trend aranżacji pomieszczeń w stylu
minimalistycznym, loftowym czy modernistycznym.
Zestawy „Nook” to rodzaj bardzo efektownej oprawy dla obecnego właściwie w każdym domu sprzętu multimedialnego. Nietypowe
połączenia kształtów, skosów i kolorów intrygują oraz wnoszą do wnętrz szczególną atmosferę swobody i oryginalności.
Materiały i kolorystyka:
Korpusy mebli wykonane są z płyty laminowanej. Fronty mebli zrobiono z lakierowanej płyty MDF. Elementy drewniane wykonane są litego drewna
dębowego, bądź też z płyty okleinowanej naturalnym fornirem dębowym.
Kabinety, witryny oraz zawieszane szafki dostępne są w czterech różnych kolorach: limonkowym (LIME), fioletowym (VIOL), białym (WH)
i grafitowym (GRAPH).
Półki i podesty oferowane są w kolorach białym (WH), grafitowym (GRAPH), a także w naturalnym kolorze dębu (OAK).
Szafki RTV wystepują w kolorystyce białej (WH) lub grafitowej (GRAPH).

„Nook” – unique setting for your wall
Description:
A multi-functional system of modules which will fulfill your requirements. Extraordinary sets of blocks characteristic of a dynamic form with angled
corners will excellently make your place look original and spacious. You can select from a wide range of modules in different forms, colours and
systems of setting. The modules can be combined in any way making an intriguing, full of energy but always a harmonized unity.
Draw your particular attention to „Nook” collection cabinets. They match the lately popular styles of interior decoration: a minimalistic one, as well as
a loft and modernistic ones.
Each „Nook” set is an example of an attractive framing for present in almost every house, multi-media equipment. Untypical combination of shapes,
slants and colours are intriguing and they spice each place with freedom and originality.

www.absynth.eu
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Materials and colours:
The body is made of veneer plates. The frontal parts are made of MDF lacquered panels. Wooden elements are made of solid oak wood, or a
veneer plate with natural oak veneer. Cabinets and shelves are available in four colours: lime (LIME), violet (VIOLET), white (WH) and graphite (GRAPH).
The shelves and bases are offered in white (WH), graphite (GRAPH) and natural oak (OAK).
RTV cases are made in white (WH) or graphite (GRAPH).
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wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

152 cm x 137 cm x 37 cm*

kabinet średni
sideboard standard
kod produktu / product code:
A03-02-OAK-GRAPH, A03-02-OAK-LIME,
A03-02-OAK-VIOL, A03-02-OAK-WH

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

126 cm x 107 cm x 37 cm*

cokół
base

szafka rtv otwarta
tv open module

szafka rtv z szufladą
tv module with drawer

kod produktu / product code:
A03-12-GRAPH, A03-12-WH,
A03-12-OAK

kod produktu / product code:
A03-07-OAK-WH,
A03-07-OAK-GRAPH

kod produktu / product code:
A03-08-OAK-WH,
A03-08-OAK-GRAPH

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

14 cm x 65 cm x 35 cm*

32 cm x 65 cm x 47 cm*

32 cm x 65 cm x 47 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

www.absynth.eu
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wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

półka lewa
shelf left

półka środkowa
shelf middle

półka prawa
shelf right

kod produktu / product code:
A03-09-GRAPH-GRAPH, A03-09-GRAPH(BACK)-WH,
A03-09-OAK-GRAPH, A03-09-OAK-WH,
A03-09-WH-WH, A03-09-WH(BACK)-GRAPH

kod produktu / product code:
A03-10-GRAPH-GRAPH, A03-10-GRAPH(BACK)-WH,
A03-10-OAK-GRAPH, A03-10-OAK-WH,
A03-10-WH-WH, A03-WH(BACK)-GRAPH

kod produktu / product code:
A03-11-GRAPH-GRAPH, A03-11-GRAPH(BACK)-WH,
A03-11-OAK-GRAPH, A03-11-OAK-WH,
A03-11-WH-WH, A03-11-WH(BACK)-GRAPH

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

32 cm x 65 cm x 29 cm*

32 cm x 65 cm x 29 cm*

32 cm x 95 cm x 29 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

szafka pionowa z witryną
display cabinet

szafka pionowa jednodrzwiowa
vertical cabinet

kod produktu / product code:
A03-13-OAK-WH,
A03-13-OAK-GRAPH,
A03-13-OAK-LIME,
A03-13-OAK-OAK-VIOL

kod produktu / product code:
A03-14-OAK-WH,
A03-14-OAK-GRAPH,
A03-14-OAK-LIME,
A03-14-OAK-VIOL

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

183 cm x 65 cm x 37 cm*

183 cm x 65 cm x 37 cm*

szafka zawieszana lewa
cupboard left

szafka zawieszana szeroka
cupboard wide

kod produktu / product code:
A03-03-GRAPH, A03-03-LIME,
A03-03-VIOL, A03-03-WH

kod produktu / product code:
A03-05-GRAPH, A03-05-LIME,
A03-05-VIOL, A03-05-WH

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

58 cm x 65 cm x 37 cm*

58 cm x 65 cm x 37 cm*

szafka zawieszana wąska
cupboard narrow

szafka zawieszana prawa
cupboard right

kod produktu / product code:
A03-04-GRAPH, A03-04-LIME,
A03-04-VIOL, A03-04-WH

kod produktu / product code:
A03-06-GRAPH, A03-06-LIME,
A03-06-VIOL, A03-06-WH

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

58 cm x 42 cm x 37 cm*

58 cm x 42 cm x 37 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

www.absynth.eu

kod produktu / product code:
A03-01-OAK-WH, A03-01-OAK-GRAPH,
A03-01-OAK-LIME, A03-01-OAK-VIOL

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

kabinet duży
sideboard large
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wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

160 cm x 470 cm x 47 cm*

zestaw RTV nr2 / TV set No2

zestaw RTV nr3 / TV set No3

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

148 cm x 365 cm x 47 cm*

128 cm x 335 cm x 47 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

zestaw RTV nr4
TV set No4
wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

180 cm x 385 cm x 47 cm*

zestaw RTV nr5
TV set No1
wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

180 cm x 390 cm x 47 cm*

www.absynth.eu

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

www.absynth.eu
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zestaw RTV nr1 / TV set No1
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„Frame” – wyjątkowy design dla wyjątkowych ludzi.
Opis:
Kolekcja „Frame” oferowana jest w wersji młodzieżowej oraz w wersji dla odbiorców dorosłych. Wizualnie obie odmiany są identyczne.
Różnice występują w proponowanych bryłach. Wersja dla dorosłych została wzbogacona o szafkę RTV, regał oraz rozkładany stół
jadalniany. Planowane są kolejne bryły uzupełniające kolekcję pod kątem dorosłego użytkownika.
Materiały i kolorystyka:
Korpusy mebli wykonane są z płyty wiórowej okleinowanej naturalnym fornirem dębowym i naturalnego drewna dębowego. Fronty oraz ramki
wykonano z lakierowanej płyty MDF.
Obie wersje kolekcji „Frame” oferowane są w dwóch zestawieniach kolorystycznych: dębowo-kremowym (OAK) oraz grafitowo-kremowym. (GRAF)
Charakterystyczne ramki wokół brył w wersji dla dorosłych dostępne są w kolorze kremowym (C).

„Frame” – special design for exceptional people.
Description:
Collection “Frame” is offered in a youth version and in a version for an adult customer. Visually, the two varieties are identical. Differences
are in the proposed solids. Adult version has been enhanced with TV cabinet, bookcase and a folding dining table. We plan to introduce
next solid complementary collection for an adult user.
Materials and colours:
The furniture made of natural oak and particle board veneered oak. Fronts and frame are made of lacquered MDF.
Both versions of the collection “Frame” is offered in two color combinations: oak-cream (OAK) and graphite-cream (GRAF). Characteristic frames
around the bodys of the adult version are available in cream color (C).

www.absynth.eu
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stół rozkładany
extendable table
kod produktu / product code:
T05-15-OAK-C, T05-15-GRAF-C,

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

75 cm x 160/200 cm x 90 cm*

szafkaRTV
TV unit

regał
book case

kod produktu / product code:
T05-14-OAK-C, T05-14-GRAF-C

kod produktu / product code:
T05-13-OAK-C, T05-13-GRAF-C

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

43 cm x 120 cm x 44 cm*

190 cm x 106 cm x 36 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

www.absynth.eu

collection

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

FRAME
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komoda wysoka
large sideboard

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

95 cm x 85 cm x 44 cm*

półka
shelf
kod produktu / product code:
T05-04-OAK-C, T05-04-GRAF-C

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

26 cm x 90 cm x 24 cm*

kredens dwudrzwiowy
(podstawa regału)
two-door sideboard
(base for bookshelf )
kod produktu / product code:
T05-11

kod produktu / product code:
T05-12

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

komoda dwuszufladowa / two-drawer chest

70 cm x 110 cm x 44 cm*

kod produktu / product code:
T05-02

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość (H) x (W) x (D)

70 cm x 100 cm x 44 cm*

www.absynth.eu
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regał (nadstawka)
shelf unit
(top section for a two-door sideboard)

biurko z kontenerkiem
desk table with container
kod produktu / product code:
T05-10

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

74 cm x 131 cm x 64 cm*

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

115 cm x 106 cm x 37 cm*

łóżko „Frame” (200x90) / bed „Frame”

kod produktu / product code:
T05-08

kod produktu / product code:
T05-07-OAK-C, T05-07-GRAF-C

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

90 cm x 15 cm*

88 cm x 207 cm x 107 cm*
zagłowie / headrest: 88 cm x 107cm
zanóże / legrest: 30 cm x 104 cm

długość x szerokość (L) x (W)

półka boczna
night stand
kod produktu / product code:
T05-13-C

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x szerokość
(H) x (L) x (W)

88 cm x 207 cm x 107 cm*

szuflada z materacem
drawer with mattress
(optional sleep)
kod produktu / product code:
T05-06

wymiary / dimensions:

wysokość x długość x głębokość
(H) x (L) x (D)

szuflada na pościel
under-bed drawer

wysokość x długość x szerokość / (H) x (L) x (W)

pokrowiec na materac / mattress sheet
kod produktu / product code: T05-09

kod produktu / product code:
T05-05

wymiary / dimensions:

wymiary / dimensions:

200 cm x 90cm x 15 cm*

wysokość x długość x szerokość
H) x (L) x (W)

wysokość x długość x szerokość (H) x (L) x (W)

21 cm x 200 cm x 100 cm*

21 cm x 200 cm x 100 cm*

szafa dwudrzwiowa z szufladą
two-door wardrobe with drawer
kod produktu / product code: T05-03

wymiary / dimensions:

wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

180 cm x 110 cm x 58 cm*

www.absynth.eu

wymiary / dimensions:

*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu. Deffine furiniture reserves the right to make to its models any technological and aesthetical improvement including modifications of size and materials and without being orced to inform its consumers in advance.

kod produktu / product code:
T05-01

poduszka / pillow
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.................................................................................................................................................................
TIMOORE i ABSYNTH są markami firmy DEFFINE furniture sp z o.o.
TIMOORE and ABSYNTH brands belongs to company DEFFINE furniture Ltd

biuro obsługi klienta / custommer service office:

ul. Sidorska 142
21-500 Biała Podlaska

POLAND

tel./fax : (+48) 83 343 12 13
.................................................................................................................................................................

http://www.timoore.eu
http://www.absynth.eu
email: office@timoore.eu

Wszystkie prezentowane wzory są zastrzeżone prawami własności przemysłowej.
Firma Deffine furniture Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów oraz wyglądu
produktów przedstawionych w niniejszej ofercie. Informacje podane w katalogu nie są ofertą handlową w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży konsumenckiej zawartej w niniejszej ofercie informacje nie stanowią
zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust.3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu
towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wspomnianej ustawy.
All presented samples are prohibited by business property law.
Deffine furniture Sp. z o.o. has right to change parameters or look of the products showed in present offer without notice.
Information, provided by catalogue is not commercial offer according to the law.
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