


SZUKASZ POMYSŁU
na odpowiednią sofę?

A może NIE MASZ POMYSŁU 
jak zrobić sypialnię w salonie?

Albo BRAK CI POMYSŁU
gdzie schować rzeczy na później?

Usiądź wygodnie,
u nas znajdziesz i sofę, I POMYSŁ.

SMARTSOFA.
SOFA Z POMYSŁEM.

GWARANCJA JAKOŚCI

Jakość jest dla nas najwyższą formą 
troski o Klienta. Kontrolujemy cały 

proces realizacji zamówienia, 
począwszy od produkcji po dostawę, 
aby mieć pewność, że wybrany mebel 

spełni wszystkie Państwa oczekiwania. 
Naszym celem jest tworzenie lepszego 

życia dzięki dostarczaniu 
najpopularniejszych nowinek 

produkcyjnych w zakresie komfortu 
i funkcjonalności wszystkich sof 
i narożników. Dajemy gwarancję 

zadowolenia z mebli smartsofa oraz 
bezcenne chwile błogiego odpoczynku.



O FIRMIE

Sofa z pomysłem!

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy specjalizują się w 
dostarczaniu komfortowych i funkcjonalnych sof i narożników. 
Tworzymy oferty z pasją, realizujemy zamówienia z precyzją i dbałością 
o każdy szczegół. Wszystkie sofy znajdujące się w naszej ofercie są 
sprytnie zaprojektowane – leniuchoprzyjazne i nudoodporne, 
wyprodukowane w Polsce.

Naszym celem jest dostarczenie takiego produktu, który będzie 
przynosił naszym Klientom zadowolenie przez wiele kolejnych lat. 
Stawiamy na meble wielofunkcyjne, wykonane z materiałów o 
najwyższej jakości – odpornych na upływ czasu i łatwych w pielęgnacji. 
Bardzo ważne jest dla nas podążanie za pomysłami Klientów – design 
naszych mebli jest odpowiedzią na Wasze potrzeby. Dzięki temu nasza 
oferta jest zróżnicowana – można swobodnie wybierać spośród sof, 
narożników, małych, większych, regulowanych oparć czy 
podłokietników, szerokiej gamy obić. Jeśli wybierasz dla swojego domu 
rozwiązania w wersji smart – dobrze trafiłeś, ponieważ wspieramy 
mistrzów sprytnego kupowania. 

Mamy wieloletnie doświadczenie w sprzedaży mebli, które towarzyszą 
w życiu codziennym od porannego pośpiechu po wieczorny 
odpoczynek. Oferujemy wysoką jakość produktów dostępną nie tylko dla 
wybranych. Do życzeń naszych Klientów podchodzimy twórczo – 
ułożenie modułów i rodzaj obicia, to odpowiedź na indywidualny projekt. 
Razem z kolekcją smartsofa stworzysz swój własny, spersonalizowany 
mebel. 



NAROŻNIK smart Annie

smart Annie
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Gdyby narożniki mogły  być gwiazdami, byłby nią smart Annie

smart Annie to elegancki narożnik, który nadaje wnętrzu stylu i ciepła. Został 
wyposażony w moduł o funkcji szezlonga, niezwykle cenionego przez grono 
wymagających użytkowników. Regulowane podłokietniki nie tylko nadają 
charakteru, ale również są świetnym rozwiązaniem dla wsparcia głowy. 
Jest jednym z najchętniej wybieranych narożników przez młodych ludzi 
urządzających swoje pierwsze mieszkania.

wysokość: 89 cm powierzchnia spania: 144-222 cm
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Mam przesuwane
oparcie

NAROŻNIK smart Ann

Narożnik smart Ann to inteligentny wypoczynek 
dla dużej rodziny

Narożnik smart Ann został zaprojektowany z myślą o tych, dla których dobrego 
wypoczynku nigdy nie jest zbyt wiele. Dzięki dużej powierzchni siedziska 
zapewnia komfortowe miejsce wypoczynku dla wielu osób. To co wyróżnia 
smart Ann to siedzisko z funkcją regulacji, dzięki któremu można dostosować 
jego głębokość do indywidualnych potrzeb. Warto również zwrócić uwagę na 
podłokietnik z funkcją zmiany położenia, który z powodzeniem może zastąpić 
poduszkę podczas wieczornego odpoczynku. Narożnik w całości wykończony 
jest trwałym obiciem materiałowym, bardzo łatwym w utrzymaniu czystości. 
Dzięki inteligentnym i funkcjonalnym rozwiązaniom smart Ann jest jednym z 
najpopularniejszych narożników w swojej kategorii. 

smart Ann

5

wysokość: 89 cm powierzchnia spania: 144-214 cm
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NAROŻNIK smart Billy

smart Billy to uniwersalny narożnik w nowoczesnym wydaniu. 

smart Billy jest obecny podczas zwykłych jak i niezwykłych wydarzeń. Sprawi, że 
zapanujesz nad każdą sytuacją. Salon, w którym ciągle coś się dzieje wymaga 
innowacyjnych rozwiązań. A wizyta rodziny czy przyjaciół to dobra okazja do 
wspólnej rozmowy w przyjemnej strefie komfortu. Odporność na zniszczenia, 
sprawia, że narożnik smart Billy jest przyjazny dla dzieci, a jego staranne 
wykończenie cieszy oko każdego. Ten wyjątkowy mebel jest gwarancją wygody 
oraz niezapomnianego wypoczynku.

smart Billy

wysokość: 82 cm powierzchnia spania: 120-187 cm
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NAROŻNIK smart Bill

smart Bill to szybki sposób na skuteczną regeneracje.

smart Bill zapewnia relaks na najwyższym poziome. W jego towarzystwie każda 
minuta poświęcona na wypoczynek to solidny zastrzyk energii. Narożnik łączy 
w sobie kunszt wykonania oraz funkcjonalność skrojoną na miarę naszych 
czasów. Duża powierzchnia przeznaczona na wypoczynek zadowoli 
kilkuosobową grupkę osób. Wysokiej jakości materiał obiciowy sprawia, że 
utrzymanie w nienagannym stanie narożnika smart Bill jest łatwe i przyjemne.  
Udogodnienie w postaci funkcji spania jest dowodem na to, że sofa może być nie 
tylko piękna, ale i wszechstronna.

smart Bill

wysokość: 82 cm powierzchnia spania: 120-178 cm
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KOMPLET smart Joe

smart Joe

Komplet smart Joe łagodzi obyczaje, łączy pokolenia

Uroczy komplet został wyposażony w funkcje spania oraz relaks. System łatwego 
otwierania gwarantuje szybkie dostosowanie sofy do potrzeb. Fotel smart Joe 
posiada rozkładany podnóżek, dzięki czemu znacznie podnosi się komfort 
wypoczynku. A puszysta, miękka włóknina zastosowana w oparciu sprawia, że 
relaks jest niepowtarzalny. Zestaw daje możliwość dowolnej konfiguracji mebli 
w pomieszczeniu.

wysokość: 98 cm powierzchnia spania: 138-188 cm
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NAROŻNIK smart Rob

smart  Rob to narożnik, który ma duże możliwości

smart Rob dzięki narożnemu modułowi posiada wystarczająco dużą 
powierzchnię, aby zapewnić komfort domownikom, jak również zaproszonym na 
przyjęcie gościom. Narożnik wyróżniają chromowane wysokie nóżki, które 
zapewniają dobry dostęp pod całą jego powierzchnię. Dzięki temu 
utrzymywanie czystości w mieszkaniu jest bardzo proste, co jest ważnym 
elementem życia wszystkich osób, którym dokuczają negatywne skutki alergii. 
Ozdobne przeszycia nadają narożnikowi niepowtarzalnego stylu.

wysokość: 95 cm powierzchnia spania: 120-190 cm
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NAROŻNIK smart Tess

smart  Tess to narożnik dostosowujący się do Twoich potrzeb

Narożnik smart Tess został zaprojektowany, aby cieszyć użytkowników swoją 
wielofunkcyjnością. Posiada przedłużone siedzisko w formie szezlonga oraz 
przesuwane oparcia regulujące głębokość siedzisk. Komfort odpoczynku 
zwiększa się dodatkowo poprzez regulowane  zagłówki z możliwością usunięcia 
ich.  Warto również zwrócić uwagę na ruchome podłokietniki oraz  na wyjątkowe 
wykończenie narożnika – ozdobne przeszycia oraz chromowane nóżki. Całość 
jest doskonale przemyślana i dedykowana osobom, które cenią sobie sprytne, 
wielofunkcyjne meble o niepowtarzalnym charakterze. smart Tess został 
wyposażony w funkcję spania oraz pojemny schowek na pościel.

Skóra Mam przesuwane
oparcie

smart Tess

Mam funkcję
spania

Mam pojemnik
na pościel

Mam regulowane
zagłówki

Mam wkładane
zagłówki

Mam regulowane
podłokietniki

Tkanina

299 cm

16
3-

17
0 

cm

299 cm

16
3-

17
0 

cm

Prawy

Lewywysokość: 109 cm powierzchnia spania: 138-218 cm

WARIANT



wysokość: 81-96 cm powierzchnia spania: 124-192 cm

Kiedy nie możesz oprzeć się drzemce smart Patty będzie 
dla Ciebie oparciem

smart Patty jest połączeniem klasycznego narożnika wyposażonego w funkcję 
szezlonga oraz nowoczesnych rozwiązań w postaci regulowanych zagłówków. 
W opiniach naszych Klientów funkcja regulacji zagłówków to bezsprzeczny hit, 
gwarantujący komfort wypoczynku oraz możliwość wyboru designu mebla – 
z podniesionymi lub opuszczonymi zagłówkami narożnik wygląda zupełnie 
inaczej. Całość niepowtarzalnego wyglądu dopełniają piękne, chromowe nóżki. 
smart Patty został wyposażony w funkcję spania oraz praktyczny pojemnik na 
pościel. Jest funkcjonalny i odporny na niezliczone godziny błogiego lenistwa. 

smart Patty

NAROŻNIK smart Patty
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Narożnik smart Pat to Twój towarzysz nie-codziennych chwil

smart Pat to narożnik zaprojektowany z myślą o wnętrzach, w których dużo się 
dzieje. Moduł w formie szezlonga z dodatkową funkcją regulowanych 
zagłówków sprawia, że miejsce wypoczynku można w prosty sposób 
dostosować do indywidualnych potrzeb. Narożnik posiada również opcję 
regulacji podłokietników oraz funkcję spania wraz z łatwo dostępnym 
pojemnikiem na pościel. Całość postawiona na chromowanych nóżkach sprawia, 
że narożnik nabiera subtelnej elegancji.

wysokość: 81-96 cm powierzchnia spania: 124-192 cm

smart Pat

NAROŻNIK smart Pat
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NAROŻNIK smart Sam

smart Sam

wysokość: 81-96 cm powierzchnia spania: 123-192 cm
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smart  Sam to rajski wypoczynek w zasięgu Twojej ręki

smart Sam to wielofunkcyjny narożnik zaprojektowany z myślą o wymagających 
użytkownikach. Komfortowe siedzisko zostało wzbogacone o regulowany 
podłokietnik, który pełni również funkcję wsparcia głowy podczas wieczornego 
relaksu z książką czy popołudniowej drzemce po ciężkim dniu w pracy. 
Dodatkowo oparcie zostało wyposażone w zagłówki z funkcją zmiany położenia, 
dzięki którym w bardzo prosty sposób można dostosować jego wysokość. 
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NAROŻNIK smart Sue WARIANT

smart Sue

wysokość:  101 cm

Narożnik smart Sue to nowoczesne spojrzenie na potrzebę 
relaksu

Narożnik smart Sue wyróżnia się funkcją regulowania głębokości siedzisk oraz 
unikalną funkcją regulowanych zagłówków, które nadają  szerokie zastosowanie 
w praktyce. Jest uniwersalny i bardzo wygodny. Przemyślany układ narożnikowy 
z szezlongiem stwarza możliwość relaksu bez konieczności dodatkowego 
rozkładania. Dodatkowo podłokietniki z opcją zmiany położenia nadają mu 
niepowtarzalny charakter.

powierzchnia spania: 144-222 cm
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SOFA WIELOFUNKCYJNA
Stworzyliśmy smartsofę dla tych, którzy – podobnie jak większość 
z nas – cenią sprytne rozwiązania. Tu sprytnie rozkłada się łóżko, 

sprytnie zapełnia schowek. Albo wysuwa podnóżek. I podnosi 
zagłówek. To dwa w jednym, trzy w jednym, wiele w jednym 

– to sofa wielofunkcyjna.

DESIGN I KOLORYSTYKA
Kto nie chciałby mieszkać pięknie i wygodnie? Współczesny, 

uniwersalny design naszych sof oraz starannie wyselekcjonowana 
gama kolorystyczna sprawią, że pasować one będą do każdego 

wnętrza i stylu życia.

W JAKOŚCI SIŁA
Sofa sofie nie równa. Czy chcielibyście, aby decyzję o wymianie 

sofy podjęła za Was… sofa? Nasze sofy są posłuszne
– służyć będą wiernie przez lata. Wykonane ze sprawdzonych 

materiałów i przez doświadczonych fachowców – bo nasz region
słynie z produkcji mebli wypoczynkowych dobrej jakości.

GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY
Sprytną sofę kupuje się sprytnie. Gdy jest okazja – trzeba z niej 

korzystać. Bo okazje przemijają, a sofa zostaje – na lata.
A my dajemy gwarancję: naszych modeli nie znajdziesz nigdzie 

w atrakcyjniejszej cenie. Więc gdy są korzyści – korzystaj!

JAK CI WYGODNIE
Przez internet czy w salonie? Nasze sofy możesz kupić jak chcesz! 
Jeśli godziny otwarcia sklepów to dla Ciebie ograniczenie i wolisz 

we własnym zaciszu podejmować decyzje – zapraszamy 
na smartsofa.pl. A jeśli chcesz wszystko sam sprawdzić

– usiąść, dotknąć i zobaczyć – nasze ekspozycje w salonach 
meblowych czekają na Ciebie. Kupuj jak Ci wygodnie!



KONTAKT
sklep@vero.pl

tel.: +48 34 35 29 29 2

Vero Sp. z o.o.
ul. Oleska 35

46-380 Dobrodzień



KONTAKT
sklep@smartsofa.pl

tel.: +48 34 35 29 29 2

Vero Sp. z o.o.
ul. Oleska 35

46-380 Dobrodzień



SOFA WIELOFUNKCYJNA
Stworzyliśmy smartsofę dla tych, którzy – podobnie jak większość 
z nas – cenią sprytne rozwiązania. Tu sprytnie rozkłada się łóżko, 

sprytnie zapełnia schowek. Albo wysuwa podnóżek. I podnosi 
zagłówek. To dwa w jednym, trzy w jednym, wiele w jednym 

– to sofa wielofunkcyjna.

DESIGN I KOLORYSTYKA
Kto nie chciałby mieszkać pięknie i wygodnie? Współczesny, 

uniwersalny design naszych sof oraz starannie wyselekcjonowana 
gama kolorystyczna sprawią, że pasować one będą do każdego 

wnętrza i stylu życia.

W JAKOŚCI SIŁA
Sofa sofie nie równa. Czy chcielibyście, aby decyzję o wymianie 

sofy podjęła za Was… sofa? Nasze sofy są posłuszne
– służyć będą wiernie przez lata. Wykonane ze sprawdzonych 

materiałów i przez doświadczonych fachowców – bo nasz region
słynie z produkcji mebli wypoczynkowych dobrej jakości.

GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY
Sprytną sofę kupuje się sprytnie. Gdy jest okazja – trzeba z niej 

korzystać. Bo okazje przemijają, a sofa zostaje – na lata.
A my dajemy gwarancję: naszych modeli nie znajdziesz nigdzie 

w atrakcyjniejszej cenie. Więc gdy są korzyści – korzystaj!

JAK CI WYGODNIE
Przez internet czy w salonie? Nasze sofy możesz kupić jak chcesz! 
Jeśli godziny otwarcia sklepów to dla Ciebie ograniczenie i wolisz 

we własnym zaciszu podejmować decyzje – zapraszamy 
na smartsofa.pl. A jeśli chcesz wszystko sam sprawdzić

– usiąść, dotknąć i zobaczyć – nasze ekspozycje w salonach 
meblowych czekają na Ciebie. Kupuj jak Ci wygodnie!

SZUKASZ POMYSŁU
na odpowiednią sofę?

A może NIE MASZ POMYSŁU 
jak zrobić sypialnię w salonie?

Albo BRAK CI POMYSŁU
gdzie schować rzeczy na później?

Usiądź wygodnie,
u nas znajdziesz i sofę, I POMYSŁ.

SMARTSOFA.
SOFA Z POMYSŁEM.

GWARANCJA JAKOŚCI

Jakość jest dla nas najwyższą formą 
troski o Klienta. Kontrolujemy cały 

proces realizacji zamówienia, 
począwszy od produkcji po dostawę, 
aby mieć pewność, że wybrany mebel 

spełni wszystkie Państwa oczekiwania. 
Naszym celem jest tworzenie lepszego 

życia dzięki dostarczaniu 
najpopularniejszych nowinek 

produkcyjnych w zakresie komfortu 
i funkcjonalności wszystkich sof 
i narożników. Dajemy gwarancję 

zadowolenia z mebli smartsofa oraz 
bezcenne chwile błogiego odpoczynku.


