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MARKA SWEET SIT

Sweet Sit to marka polecana zwolennikom standardowego wzornictwa i prostych rozwiązań funkcjonalnych.

Meble Sweet Sit to rozwiązanie idealne do mniejszych mieszkań. Są wyposażone w funkcję spania, która może służyć zarówno 
do spania codziennego, jak i okazjonalnie – do przenocowania gości. To marka przede wszystkim dla osób, które chcą urządzić 
mieszkanie w sposób praktyczny, a jednocześnie komfortowy i piękny wizualnie. Sofy, fotele i narożniki marki Sweet Sit to 
gwarancja wygody, ponadczasowego designu oraz prostych, sprawdzonych rozwiązań funkcjonalnych. Dostępne są w szerokiej 
gamie kolorystycznej tkanin oraz podstawowej gamie kolorystycznej skóry Madras lub łączenia skóra / skaj.

PoznAj funKcjE SWoIch MEblI

Zagłówki
Ruchome zagłówki są na stałe 
zamontowane na oparciu, 
a kąt ich nachylenia możesz 
zmieniać, dopasowując go 
do najwygodniejszej dla 
siebie pozycji. Opcjonalne 
zagłówki są mobilne - możesz 
je przełożyć na dowolne 
oparcie.

Funkcja relaksu
Uwielbiasz komfor towy 
wypoczynek? Fotel z funkcją 
relaksu pozwoli Ci na zmianę 
kąta nachylenia oparcia 
i podnóżka bez konieczności 
wstawania z mebla. Dostępna 
w wersji manualnej (fotel 
rozkładany siłą własnych 
mięśni) lub elektrycznej 
(s terowany za  pomoc ą 
przycisków sterujących, 
mebel zasilany prądem po 
podłączeniu kablem do 
gniazdka elektrycznego).

Pojemnik na pościel
Skrzynia w meblu to doskonałe 
miejsce do przechowywania 
kołdry, koca czy poduszek. 
Masz do nich łatwy dostęp, 
a przy tym nie zajmują 
niepotrzebnie miejsca w szafie.

Funkcja spania
Sofy i narożniki Sweet Sit 
są wyposażone w wygodną 
funkcję spania. W zależności 
od jej rodzaju, może służyć 
do spania codziennego lub do 
okazjonalnego przenocowania 
gości.

Ruchomy podłokietnik
Odpoczywając w pozycji 
leżącej możesz wykorzystać 
go jako wygodny podgłówek, 
zmieniając odpowiednio kąt 
jego nachylenia. A podczas 
wypoczynku na siedząco 
– zapewnią Ci wygodne 
wsparcie dla rąk.

Meble dostępne w skróconym terminie realizacji 
– do 4 tygodni w zależności od dostępności

Oferta niniejsza nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kolorystyka 
tapicerki może odbiegać od prezentowanej na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo 
dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach nie zmieniając ich ogólnego 
charakteru. Wymiary mebli tapicerowanych są podane z tolerancją 3%.
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kolekcja
Snap

Pufa TRX 
z podnoszonym oparciem
szer./gł./wys. 118/67/49-94 cm
wys. nóżek 12 cm

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 218/94/84 cm
gł./wys. siedziska 58/47 cm
wys. nóżek 12 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 115x190 cm
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Pufa Snap TRX, sofa Snap 3F  
tkanina Kronos 26, noga dąb natura

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Gusto 88 
noga dąb bianco

Kronos 26 
noga dąb natura

Snap
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny oraz w łączeniu 
skóra / skaj

NOWOŚĆ

FUNKCJE SOFY
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Fotel Vigo 1, sofa Vigo 3F  
tkanina Haga 6412, noga czarny metal

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 223/95/84 cm
gł./wys. siedziska 58/45 cm
wys. nóżek 12 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 115x193 cm

Fotel stały 1
szer./gł./wys. 86/83/85 cm
gł./wys. siedziska 51/45 cm
wys. nóżek 12 cm

kolekcja
Vigo
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SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Metro 90
noga czarny metal

Gusto 70
noga czarny metal

NOWOŚĆ

Kolekcja dostępna w obiciu 
z tkaniny oraz w łączeniu 

skóra / skaj

Vigo

FUNKCJE SOFY
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Sofa Nomo 3F  
tkanina Haga 6417

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 208/97/80 cm
gł./wys. siedziska 61/41 cm
wys. nóżek 4,5 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 115x207 cm

kolekcja
Nomo
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SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA
Haga 6417

Kolekcja dostępna w obiciu 
z tkaniny oraz w łączeniu 

skóra / skaj

NomoNOWOŚĆ

FUNKCJE SOFY
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Sofa Modo 3F  
tkanina Power 11

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 238/95/80 cm
gł./wys. siedziska 62/45 cm
wys. nóżek 5 cm
system rozkładania LEOPARD 
pow. spania 140x193 cm

kolekcja
Modo
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SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA
Power 11 

Kolekcja dostępna w obiciu 
z tkaniny, skóry Madras 

oraz w łączeniu skóra / skaj

ModoNOWOŚĆ

FUNKCJE SOFY
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Sofa Ema 2.5FF 
tkanina Grand 11, noga stal

Sofa z funkcją spania 2.5FF
szer./gł./wys. 177/101/86 cm
gł./wys. siedziska 60/48 cm
system rozkładania STELAŻ WŁOSKi 
pow. spania 140x196 cm

Dostępna również:
2FF – szer. sofy 157 cm, 
pow. spania 120x196 cm
3FF – szer. sofy 197 cm, 
pow. spania 160x196 cm

wysokość nóżek 
(zintegrowane ze stelażem): 8 cm

kolekcja
Ema
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SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA
Metro 87

Ema
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny, skóry Madras 
oraz w łączeniu skóra / skaj

NOWOŚĆ

FUNKCJE SOFY
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kolekcja
Busto

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 195/103/105 cm
gł./wys. siedziska 57/46 cm
wys. nóżek 4,5 cm
system rozkładania sedalift
pow. spania 138x200 cm

Fotel z funkcją relaksu 1TVe
szer./gł./wys. 89/100-169/105-80 cm
gł./wys. siedziska 57/46 cm

Fotel stały 1
szer./gł./wys. 89/100/105 cm
gł./wys. siedziska 57/46 cm
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sofa Busto 3F, fotel Busto 1TVe  
skóra G-190

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

ŁąCzEniE SKóRA / SKAj

G-190

G-180

Busto
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny, skóry Madras 
oraz w łączeniu skóra / skaj

NOWOŚĆ

FUNKCJE SOFY
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Fotel Arno 1, taboret Arno TBS, sofa Arno 3F 
tkanina endo 7709, noga buk natura

kolekcja
Arno

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 224/91/95 cm
gł./wys. siedziska 59/47 cm
wys. nóżek 15 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 116x190 cm

Taboret TBS ze skrzynką  
szer./gł./wys. 57/57/45 cm
wys. nóżek 17 cm

Fotel stały 1
szer./gł./wys. 87/83/100 cm
gł./wys. siedziska 51/49 cm
wys. nóżek 17 cm
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SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Porto 34
noga buk natura

Endo 7709
noga buk natura

Haga 6411
noga dąb bianco

Arno
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny oraz w łączeniu 
skóra / skaj

FUNKCJE SOFY
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kolekcja
Fiord

Sofa Fiord 3F, fotel Fiord 1, taboret Fiord TBS  
skóra G-190, noga dąb efekt wosku

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 222/89/87 cm
gł./wys. siedziska 59/49 cm
wys. nóżek 15 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 115x190 cm

Taboret TBS ze skrzynką  
szer./gł./wys. 56/56/45 cm
wys. nóżek 15 cm

Fotel stały 1
szer./gł./wys. 81/78/87 cm
gł./wys. siedziska 50/49 cm
wys. nóżek 20 cm

Fotel Finka V
szer./gł./wys. 73/86/103 cm
gł./wys. siedziska 45/52 cm
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SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

ŁąCzEniE SKóRA / SKAj

Kronos 19 
noga dąb rustykalny

G-190
noga dąb efekt wosku

Pik 18
noga dąb efekt wosku

G-180
noga dąb efekt wosku

Fiord
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny oraz w łączeniu 
skóra / skaj

FUNKCJE SOFY
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Fotel Nappa 1, sofa Nappa 3F, tkanina Porto 34  
poduszki dostępne oddzielnie - tkanina Porto 61

kolekcja
Nappa

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 222/89/87 cm
gł./wys. siedziska 59/49 cm
wys. nóżek 15 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 115x190 cm

Taboret TBS ze skrzynką  
szer./gł./wys. 56/56/45 cm
wys. nóżek 20 cm

Fotel stały 1
szer./gł./wys. 81/78/87 cm
gł./wys. siedziska 50/49 cm
wys. nóżek 20 cm
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Nappa
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny oraz w łączeniu 
skóra / skaj

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Kronos 19 
noga dąb rustykalny

Endo 7708 
podnercza Endo 7712 

noga buk natura

Porto 33 
podnercza Kenia 701 

noga buk natura

Porto 34 
podnercza Porto 61 

noga buk natura

FUNKCJE SOFY
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Narożnik Nappa 3FL, tkanina Porto 33, podnercza tkanina Kenia 701, 
taboret Nappa TBS tkanina Kenia 701, noga buk natura

kolekcja
Nappa

Narożnik z funkcją spania 3FL
szer./gł./wys. 222/156-173/87 cm
gł./wys. siedziska 59-126/49 cm
wys. nóżek 15 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 115x190 cm

Narożnik z funkcją spania 3FP
szer./gł./wys. 222/156-173/87 cm
gł./wys. siedziska 59-126/49 cm
wys. nóżek 15 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 115x190 cm
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Nappa
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny oraz w łączeniu 
skóra / skaj

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Kronos 19 
noga dąb rustykalny

Endo 7708 
podnercza Endo 7712 

noga buk natura

Porto 33 
podnercza Kenia 701 

noga buk natura

Porto 34 
podnercza Porto 61 

noga buk natura

FUNKCJE NAROŻNIKA
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Narożnik Nappa 3FL  
tkanina Endo 7708, noga buk natura

kolekcja
Nappa

Narożnik z funkcją spania 3FL
szer./gł./wys. 222/156-173/87 cm
gł./wys. siedziska 59-126/49 cm
wys. nóżek 15 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 115x190 cm

Narożnik z funkcją spania 3FP
szer./gł./wys. 222/156-173/87 cm
gł./wys. siedziska 59-126/49 cm
wys. nóżek 15 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 115x190 cm
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SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Kronos 19 
noga dąb rustykalny

Endo 7708 
podnercza Endo 7712 

noga buk natura

Porto 33 
podnercza Kenia 701 

noga buk natura

Porto 34 
podnercza Porto 61 

noga buk natura

Nappa
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny oraz w łączeniu 
skóra / skaj

FUNKCJE NAROŻNIKA
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Fotel Olaf 1, sofa Olaf 3F   
tkanina Baku 1

kolekcja
Olaf

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 210/91/87 cm
gł./wys. siedziska 59/49 cm
wys. nóżek 15 cm
system rozkładania (C.S.T.) 
pow. spania 115x190 cm

Fotel stały 1
szer./gł./wys. 73/83/87 cm
gł./wys. siedziska 59/49 cm
wys. nóżek 15 cm
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SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA
Pik 1

buk natura

Olaf
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny oraz w łączeniu 
skóra / skaj

FUNKCJE SOFY
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Narożnik Blom 2.5FL-1D(1)SP  
tkanina Pik 14, noga plastik

kolekcja
Blom

Narożnik z funkcją spania 
2.5FL-1D(1)SP
szer./gł./wys. 252/169/103 cm
gł./wys. siedziska 58/48 cm
wys. nóżek 5 cm
system rozkładania LEOPARD
pow. spania 130x211 cm

Narożnik z funkcją spania 
1D(1)SL-2.5FP
szer./gł./wys. 252/169/103 cm
gł./wys. siedziska 58/48 cm
wys. nóżek 5 cm
system rozkładania LEOPARD
pow. spania 130x211 cm
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Blom
Kolekcja dostępna wyłącznie 

w obiciu z tkaniny

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Power 14

Pik 19

FUNKCJE NAROŻNIKA
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Narożnik Sisto 2.5QFL-OTM(11)SP 
tkanina Porto 35, noga buk natura

kolekcja
Sisto

Narożnik z funkcją spania 
2.5QFL-OTM(11)SP
szer./gł./wys. 254/227/81-97 cm
gł./wys. siedziska 57/47 cm
wys. nóżek 12 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 120x195 cm

Narożnik z funkcją spania 
OTM(11)SL-2.5QFP
szer./gł./wys. 254/227/81-97 cm
gł./wys. siedziska 57/47 cm
wys. nóżek 12 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 120x195 cm
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Sisto

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Endo 7711
noga dąb natura

Porto 35
 noga buk natura

Kolekcja dostępna w obiciu 
z tkaniny, skóry Madras 

oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE NAROŻNIKA
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kolekcja
Sisto

Narożnik z funkcją spania 
2.5QFL-OTM(11)SP
szer./gł./wys. 254/227/81-97 cm
gł./wys. siedziska 57/47 cm
wys. nóżek 12 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 120x195 cm

Narożnik z funkcją spania 
OTM(11)SL-2.5QFP
szer./gł./wys. 254/227/81-97 cm
gł./wys. siedziska 57/47 cm
wys. nóżek 12 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 120x195 cm

Narożnik Sisto 2.5QFL-OTM(11)SP 
tkanina Madras G-180, noga dąb natura
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Sisto

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

ŁąCzEniE SKóRA / SKAj
G-180

 noga dąb natura

Kolekcja dostępna w obiciu 
z tkaniny, skóry Madras 

oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE NAROŻNIKA
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Narożnik Happy OTM(4)SL-2.5QFP  
tkanina Cairo 37, noga chromowana 
Opcjonalna poduszka 
- tkanina Magu Jet 198

kolekcja
Happy

Narożnik z funkcją spania 
2.5QFL-OTM(4)SP
szer./gł./wys. 273/201/82-98 cm
gł./wys. siedziska 56/45 cm
wys. nóżek 8 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 128x193 cm

Narożnik z funkcją spania 
OTM(4)SL-2.5QFP
szer./gł./wys. 273/201/82-98 cm
gł./wys. siedziska 56/45 cm
wys. nóżek 8 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 128x193 cm
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Happy

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Haga 6417 
noga chromowana

Cairo 37 
noga chromowana

Kolekcja dostępna w obiciu 
z tkaniny, skóry Madras 

oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE NAROŻNIKA
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Narożnik Vapiano 2,5QFL-OTMSP  
tkanina Amore 32

kolekcja
Vapiano

Narożnik z funkcją spania 
2.5QFL-OTMSP
szer./gł./wys. 271/206/81-95 cm
gł./wys. siedziska 56/45 cm
wys. nóżek 4,5 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 128x193 cm

Narożnik z funkcją spania 
OTMSL-2.5QFP
szer./gł./wys. 271/206/81-95 cm
gł./wys. siedziska 56/45 cm
wys. nóżek 4,5 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 128x193 cm
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Vapiano

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Amore 32
 noga venge

Power 11
 noga dąb natura

Kolekcja dostępna w obiciu 
z tkaniny, skóry Madras 

oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE NAROŻNIKA

37



kolekcja
Linate

Narożnik z funkcją spania 
2.5QFL-OTMSP
szer./gł./wys. 260/200/81-95 cm
gł./wys. siedziska 57/44 cm 
wys. nóżek 4,5 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 128x193 cm

Narożnik z funkcją spania 
OTMSL-2.5QFP
szer./gł./wys. 260/200/81-95 cm
gł./wys. siedziska 57/44 cm 
wys. nóżek 4,5 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 128x193 cm
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Narożnik Linate OTMSL-2.5QFP  
skóra G-105

Linate

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

ŁąCzEniE SKóRA / SKAj
G-190

G-220

Kolekcja dostępna w obiciu 
z tkaniny, skóry Madras 

oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE NAROŻNIKA
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Narożnik Eden 2.5QFL-1D(2)SP  
skóra G-220

kolekcja
Eden

Narożnik z funkcją spania 
1D(2)SL-2.5QFP 
szer./gł./wys. 225/165/80-94 cm
gł./wys. siedziska 57/45 cm 
wys. nóżek 2,8 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 123x195 cm

Narożnik z funkcją spania 
2.5QFL-1D(2)SP
szer./gł./wys. 225/165/80-94 cm
gł./wys. siedziska 57/45 cm 
wys. nóżek 2,8 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 123x195 cm
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Eden

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

ŁąCzEniE SKóRA / SKAj

G-190

G-220

G-180

Kolekcja dostępna w obiciu 
z tkaniny, skóry Madras 

oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE NAROŻNIKA
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Narożnik Elio 2.5QFL-1D(1)SP  
skóra G-105, noga buk natura

kolekcja
Elio

Narożnik z funkcją spania 
1(D)1SL-2.5QFP 
szer./gł./wys. 217/157/84 cm
gł./wys. siedziska 57/45 cm 
wys. nóżek 10 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 121x194 cm

narożnik uniwersalny – w trakcie 
użytkowania można zmienić stronę 
narożnika

Narożnik z funkcją spania 
2.5QFL-1D(1)SP
szer./gł./wys. 217/157/84 cm
gł./wys. siedziska 57/45 cm 
wys. nóżek 10 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 121x194 cm
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Elio

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

ŁąCzEniE SKóRA / SKAj

Amore 32
noga dąb efekt wosku

G-220
noga buk natura

Power 11
noga dąb natura

G-105
 noga buk natura

Kolekcja dostępna w obiciu 
z tkaniny, skóry Madras 

oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE NAROŻNIKA

43



Narożnik Cavallo OTM(4)SL-2.5QFP+ZAG 
tkanina Reno 114, noga wenge

kolekcja
Cavallo

Narożnik z funkcją spania 
2.5QFL-OTM(4)SP+ZAG
szer./gł./wys. 248/195/82 cm
gł./wys. siedziska 58/44 cm 
wys. nóżek 2,8 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 128x187 cm

Narożnik z funkcją spania 
OTM(4)SL-2.5QFP+ZAG
szer./gł./wys. 248/195/82 cm
gł./wys. siedziska 58/44 cm 
wys. nóżek 2,8 cm
system rozkładania DELFin
pow. spania 128x187 cm
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Cavallo
Kolekcja dostępna 
w obiciu z tkaniny

SkRócony TeRmin 
Realizacji:

TKAninA

Power 11
noga dąb natura

Kronos 22
noga antracyt 

FUNKCJE NAROŻNIKA
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Fotel Choco 1TV, sofa Choco 3F 
skóra G-200

kolekcja
Choco

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 190/98/106 cm
gł./wys. siedziska 55/47 cm
wys. nóżek 4,5 cm
system rozkładania STELAŻ BELGijSKi 
pow. spania 138x185 cm

Fotel z funkcją relaksu 1TV 
szer./gł./wys. 91/98/78-106 cm
gł./wys. siedziska 55/47 cm

Fotel stały 1
szer./gł./wys. 91/98/106 cm
gł./wys. siedziska 52/47 cm
wys. nóżek 4,5 cm
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SkRócony TeRmin 
Realizacji:

ŁąCzEniE SKóRA / SKAj

G-220

G-180

Choco
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny, skóry Madras 
oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE SOFY
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kolekcja
Re-lax

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 210/102/101 cm
gł./wys. siedziska 53/48 cm
wys. nóżek 6 cm
system rozkładania BELGijKA, 
pow. spania 138x185 cm

Fotel z funkcją relaksu 1TV 
szer./gł./wys. 108/102-162/101-88 cm
gł./wys. siedziska 53/48 cm
Dostępny również w opcji z bujaniem 
z blokadą bujania lub bez blokady

Fotel stały 1
szer./gł./wys. 108/102/101 cm
gł./wys. siedziska 53/48 cm
wys. nóżek 6 cm

48



Fotel Re-lax 1TV, sofa Re-lax 3F  
skóra G-220

Re-lax
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny, skóry Madras 
oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE SOFY
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kolekcja
Velvet

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 240/93/87 cm
gł./wys. siedziska 47/43 cm 
wys. nóżek 3 cm
system rozkładania DL, 
pow. spania 143x190 cm

Fotel stały 1
szer./gł./wys. 87/88/87 cm
gł./wys. siedziska 47/43 cm 
wys. nóżek 3 cm
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Fotel Velvet 1, sofa Velvet 3F, pufa Velvet TM 
skóra G-200

Velvet
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny, skóry Madras 
oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE SOFY
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Fotel FIN1, sofa Pop 3F  
skóra G-323

kolekcja
Pop

Sofa z funkcją spania 3F
szer./gł./wys. 200/90/90 cm
gł./wys. siedziska - 56/43 cm 
wys. nóżek 4,5 cm
system rozkładania KLiK-KLAK, 
pow. spania 114x200 cm

Fotel FIN1
szer./gł./wys. 75/75/102 cm
gł./wys. siedziska 56/43 cm 
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Pop
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny, skóry Madras 
oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE SOFY
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kolekcja
Vito

Narożnik z funkcją spania 
OTML-2FP
szer./gł./wys. 235/169/90 cm
gł./wys. siedziska 52/45 cm
wys. nóżek 2,5 cm
system rozkładania DELFin, 
pow. spania 118x205 cm

Narożnik z funkcją spania 
2FL-OTMP
szer./gł./wys. 235/169/90 cm
gł./wys. siedziska 52/45 cm
wys. nóżek 2,5 cm
system rozkładania DELFin, 
pow. spania 118x205 cm

Fotel stały 1
szer./gł./wys. 100/88/90 cm
wys. siedziska - 49/43 cm 
wys. nóżek 2,5 cm
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Narożnik Vito 2FL-OTMP  
skóra G-200

Vito
Kolekcja dostępna w obiciu 

z tkaniny, skóry Madras 
oraz w łączeniu skóra / skaj

FUNKCJE NAROŻNIKA
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FINKA IV tkanina Pik 18, noga buk natura
szer./gł./wys. 73/86/103 cm
gł./wys. siedziska 45/52 cm

FINKA III tkanina Bona 08, noga buk natura
szer./gł./wys. 73/86/103 cm
gł./wys. siedziska 45/52 cm

fotel
Finka
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FINKA V tkanina Bona 17, noga buk natura
szer./gł./wys. 73/86/103 cm
gł./wys. siedziska 45/52 cm

Finka
Fotel Finka dostępny jest 

w obiciu z tkaniny, skóry Madras 
oraz w łączeniu skóra / skaj

WyBARWiEniE DREWnA:

Wenge

Orzech

Czereśnia antyczna

Buk natura
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nappaSnap OlafVigo nomo Modo Ema Arno fiordBusto
Funkcja spania 
typu A - Delfin

Funkcja spania 
typu B - Leopard

Funkcja spania 
typu D - Sedalift

Funkcja relaksu 
rozkładana manualnie

Funkcja relaksu rozkładana elektrycznie – konieczne 
podłączenie mebla kablem do gniazdka elektrycznego

Minimalna odległość od ściany w jakiej musi być 
ustawiony mebel z funkcją relaksu (20 cm)

Minimalna odległość od ściany w jakiej musi być 
ustawiony mebel z funkcją relaksu (10 cm)

Ruchome podłokietniki ze stopniową 
regulacją kąta nachylenia

Pojemnik 
na pościel

Ruchome zagłówki stanowiące integralną część 
mebla, ze stopniową regulacją kąta nachylenia

Funkcja spania 
typu E - Stelaż belgijski

Funkcja spania 
typu F - Stelaż włoski

Funkcja spania 
typu G - DL

Funkcja spania 
typu H - C.S.T.

Opcjonalne, wyjmowane zagłówki, z możliwością 
instalacji na dowolnym oparciu mebla

Oparcie z luźnymi 
poduszkami

Pianka 
wysokoelastyczna

Pianka 
poliuretanowa

Wypełnienie 
silikonowe

Sprężyny 
faliste

Sprężyny 
bonell

Możliwość wyboru koloru 
tkaniny obiciowej

Możliwość wyboru koloru skóry Madras 
i / lub łączenia skóry - skaj

Możliwość wyboru 
koloru nici

Nóżki 
drewniane 

Nóżki 
chromowane

Nóżki 
metalowe

Nóżki 
niewidoczne

Nóżki 
plastikowe
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Vapiano Vitolinate finkaEdenblom ElioSisto cavallohappy choco Velvet PopRelax
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www.SweetSit.pl 
Producent: Fabryka Mebli Gala Collezione sp. z o.o.

Producent nie prowadzi sprzedaży 
detalicznej. Sprawdź listę salonów 
meblowych, w których możesz kupić 
meble marki Sweet Sit.

Prosty pomysł 
na wypoczynek


