
wnętrze
szafy

W okresie trwania Promocji przy zakupie zestawu mebli do sypialni Klient ma możliwość 
zakupu materaca Sembella Sono FoRTE za 1 zł (wartość rynkowa 500zł) lub materaca Sembella
Lido FoRTE za 200 zł (wartość rynkowa 800zł). Wymiary materaca: 160 x 200 cm. 
Przez zestaw mebli rozumie się: szafa ubraniowa + stelaż łóżka + dwie szafki nocne. 
Wyjątek stanowi zestaw Helen, w którego skład wchodzą: szafa ubraniowa + stelaż łóżka + dwie szafki 
nocne + komoda. Promocją objęte są wyłącznie meble opisane w gazetce. o szczegóły pytaj sprzedawcę.

SZYBKi
TERMin

REALiZACJi

Nie prześpij

Okazji
[1]

[2]

[3]

[1] 1 599 zł | RXTS841 szafa ubraniowa 242/220/59 cm 
[2] 569 zł | RXTL162* stelaż łóżka167/80/206 cm
[3] 179 zł | RXTK021 szafka nocna 50/38/35 cm  

cena 
za zestaw 2 526zł

Dostępny dekor: P21
korpus: Dąb Antyczny/Biały Połysk
front:  Dąb Antyczny/Biały Połysk

roxettesypialnia

Tylko   
    teraz

wygodny
materac1zł *

za
Czas trwania promocji: 03 - 28.10.2014 r.

*wymaga wkładu i materaca 
o wym. 160 x 200 cm

ROXETTE

RTXS841

RXTK021

RXTK35L

http://www.forte.com.pl/pl
http://www.forte.com.pl/meble/pokoje/sypialnia.html


[1] 1 469 zł  | CMBS86S szafa ubraniowa 181/197/58 cm
[2] 549 zł  | CMBL162* stelaż łóżka 167/81/206 cm
[3] 229 zł  | CMBK01 szafka nocna 45/37/35 cm                                                               

cena  
za zestaw 2 476zł sypialnia CoMBINo

Przy zAkuPIe syPIAlNI Forte

[1]

[2]
[3]

Dostępny dekor: Q29
korpus: Dąb sonoma/Dąb Denver
front:  Dąb sonoma/Wenghe

*wymaga wkładu i materaca 
o wym. 160 x 200 cm

dwustronny, wygodny materac sprężynowy wykonany 
ze sprężyn bonnellowych z wysokogatunkowego drutu 
(ilość sprężyn - 111 szt/m2).
Sprężyny bonnellowe obustronnie usztywnione  
filcem, co zapewnia odporność na odkształcenia 
oraz dobrą wentylację. obłożenie materaca pianką 
poliuretanową o wysokiej elastyczności daje poczucie 
komfortu. Pokrowiec wykonano z trwałej tkaniny 
materacowej obustronnie pikowanej z włókniną 
klimatyzujacą. Wysokość całkowita materaca ok. 17 cm.
Wymiary materaca: 160 x 200 cm. 

materac bonnellowy 

soNo Forte

materac kieszeniowy 

lIDo Forte

CMBK26 CMBV26 CMBV27 CMBV37

CMBV43R CMBV43L
CMBV42RB

CMBV42R

CMBV42LB

CMBV42L

CMBV44RB

CMBV44R CMBV46

CMBV72R
CMBT13R

CMBM01B

CMBM012B

CMBMS85S

CMBMS824E1 TWTK23 CMBS71 CMBD34 CMBD70 CMBD14

CMBD141

CMBT01 CMBK11

CMBMS86SCMBMS82 CMBMS96 CMBMS97S CMBMS98SCMBMS95

CMBM013B

CMBM02BCMBM01RB CMBM02RB

CMBV72RB CMBV72L CMBV72LB CMBV74 CMBV74B

CMBH22LB
CMBH22LCMBH22R

CMBH22RB

CMBT13L
CMBR72 CMBB21

CMBK01

CMBB22

CMBB02 CMBH01

CMBK02

CMBK12 CMBK13 CMBK14

COMBINO

wnętrze
szafy

Tylko   
    teraz

wygodny
materac

                SONO FORTE 1zł *

za

* W okresie trwania Promocji przy 
zakupie zestawu mebli do sypialni 

Klient ma możliwość zakupu 
materaca Sembella Sono FoRTE 
za 1 zł (wartość rynkowa 500zł)

lub materaca Sembella Lido FoRTE 
za 200 zł (wartość rynkowa 800zł). 

Szczegóły u sprzedawcy.

dwustronny, trwały i komfortowy materac z 7-strefowych sprężyn „kieszeniowych”, które powodują 
równomierne podparcie ciała. obustronne usztywnienie filcem nie powoduje odkształceń materaca.
Wysoka elastyczność atestowanej pianki poliuretanowej daje efekt komfortu i relaksu podczas snu.
Materac dostępny w zdejmowanym pokrowcu „medicott”, obustronnie pikowany z włókniną klimatyzującą,
stworzony został przede wszystkim dla alergików.  Wysokość całkowita materaca ok. 18 cm. 
Wymiary materaca: 160 x 200 cm. 

cena  
w promocji 200zł*



MAterAC seMBellA soNo zA 
sypialnia HeleN

sypialnia HeleN

[1] 1 099 zł  | HLnS84 szafa ubraniowa 228/213/59 cm
[2] 589 zł  | HLnL161ST* łóżko + 2 szafki nocne  259/85/204 cm
[3] 349 zł  | HLnK26 komoda 130/91/38 cm

cena  
za zestaw 2 037zł

M45M
korpus: orzech włoski
front: orzech włoski/Czarny uni mat

Q31F
korpus: Dąb sonoma
front: Dąb sonoma/Dąb Denver

Sypialnia Helen dostępna w dwóch dekorach:

na zdjęciu dekor M45M

na zdjęciu dekor Q31F

[3]

[1]

[1]

[3]

[3]

[2]

[2]

*wymaga wkładu i materaca 
o wym. 160 x 200 cm

1zł*

wnętrze
szafy

wnętrze
szafy

HLNK26

HELEN

HLNS84

HLNK26

HELEN

HLNS84



Dostępny dekor: D14
korpus: Dąb Durance
front:  Dąb Durance

Przy zAkuPIe syPIAlNI Forte

sypialnia INDIgo

[1]

[3]
[2]

cena  
za zestaw 2 086zł

[1] 1 199 zł | indS96S szafa ubraniowa 195/219/54 cm
[2] 529 zł | indL16* stelaż łóżka 170/70/210 cm
[3] 179 zł | indK01 szafka nocna 46/46/44 cm                                                                         

*wymaga wkładu i materaca 
o wym. 160 x 200 cm

INDD02

INDB23

INDS92

INDS90 INDS99 INDS95S INDS96S

INDS91INDR70 INDV72INDR72 INDV70

INDT10

INDK44

INDT11 INDK23 INDK25

INDK34

INDK35 INDK43
INDK40

INDK32

wnętrze
szafy

[1] 1 349 zł | JLTS84S szafa ubraniowa 242/220/59 cm
[2] 499 zł | JLTL162* stelaż łóżka 167/80/206 cm
[3] 169 zł | JLTK021 szafka nocna 50/40/35 cm                                                                         

cena  
za zestaw 2 186zł

Dostępny dekor: Q34
korpus: Dąb sonoma
front:  Dąb sonoma/Biały Połysk sypialnia julIettA

[1]

[3]

[2]

*wymaga wkładu i materaca 
o wym. 160 x 200 cm

wnętrze
szafy

JLKT162JLTK131

JULIETTA

JLTS451 JLTS84S JLTV731JLTS431

JLTT12

JLTK021

JLTT12

JLKT161 JLKT241 CRMK35L



MAterAC seMBellA soNo zA 1zł*

noWoŚĆ

cena  
za zestaw 2 416zł

Dostępny dekor: T15
korpus: Dąb Antyczny
front: Beżowy Połysk/
            /Dąb Antyczny

sypialnia MAlvAgIo

[1]

[3]

[2]

[1] 1 549 zł | MLVS84S szafa ubraniowa 242/220/59 cm
[2] 529 zł | MLVL162* stelaż łóżka 167/80/206 cm
[3] 169 zł | MLVK02 szafka nocna 50/40/35 cm                                                                        

*wymaga wkładu i materaca 
o wym. 160 x 200 cm

wnętrze
szafy

MLVK26

MLVK02

MALVAGIO

MLVS84S

cena  
za zestaw 2 166zł sypialnia lAtIs

[1]

[3]

[2]

[1] 1 349 zł | LTSS84S szafa ubraniowa 242/220/59 cm
[2] 499 zł | LTSL162* stelaż łóżka 167/80/206 cm                          
[3] 159 zł | LTSK02 szafka nocna 50/40/35 cm 

*wymaga wkładu i materaca 
o wym. 160 x 200 cm

wnętrze
szafy

LTST13 LTSK25 LTSK26 LTSB21

LATIS

LTSS82 LTSS84SLTSV52 LTSR71 LTSS71
LTSV71

Dostępny dekor: Q29
korpus: Dąb sonoma/Wenghe
front: Dąb sonoma/Dąb Melinga 



Dostępny dekor: P82
korpus: Dąb Antyczny
front:  Dąb Antyczny/Beżowy połysk system tIzIANo

[3]

[4]

[2]

[1]

Wybrane meble do 20% taniej!

Dostępny dekor: Q41
korpus: Dąb sonoma

front:  Dąb sonoma/szary Antracytsystem yooP

oszczędzasz: 380zł
kwota „oszczędzasz" dotyczy mebli opisanych powyżej.

[1] 1049 zł 1149 | TZV71LB* witryna lewa 74/203/44 cm
[2] 199 zł 209 | TZB01 półka wisząca 144/24/25 cm
[3] 599 zł 669 | TZT12 szafka RTV 144/50/54 cm      
[4] 1 799 zł 1999 | TZV54B* witryna 134/155/44 cm
                                                                   

[1] 599 zł 699 | YPV71* witryna 59/194/41 cm
[2] 129 zł 139 | YPB02 półka wisząca 143/29/24 cm
[3] 399 zł 459 | YPT13 szafka RTV 148/38/52 cm
[4] 749 zł 799 | YPV52* witryna 94/156/41 cm               
[5] 769 zł 799 | YPK26 komoda 133/82/41 cm
[6] 379 zł 399 | YPT01 stolik okol. 110/55/70 cm

oszczędzasz: 270zł

noWoŚĆ

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

kwota „oszczędzasz" dotyczy mebli opisanych powyżej.

*oświetlenie w standardzie: TZV71LB                        TZV54B

*oświetlenie witryn dostępne za dodatkową opłatą.

http://www.forte.com.pl/meble/pokoje/pokoj-mlodziezowy/pokoj-mlodziezowy-yoop.html


Dostępny dekor: Q29
korpus: Dąb sonoma/Dąb Denver
front:  Dąb sonoma/Wenghe

system CoMBINo

[2]

[1]

Wybrane meble do 20% taniej!

[1] 1299 zł 1449 | CMBM02B* meblościanka  lewa
                                  325 (min. 300)/188/52 cm
[2] 669 zł 689 | CMBK26 komoda 150/82/41 cm

oszczędzasz: 170zł

[1] 599 zł 699 | YPV71* witryna 59/194/41 cm
[2] 129 zł 139 | YPB02 półka wisząca 143/29/24 cm
[3] 399 zł 459 | YPT13 szafka RTV 148/38/52 cm
[4] 749 zł 799 | YPV52* witryna 94/156/41 cm               
[5] 769 zł 799 | YPK26 komoda 133/82/41 cm
[6] 379 zł 399 | YPT01 stolik okol. 110/55/70 cm

*oświetlenie w standardzie

Ciekawy efekt wizualny mebli uzyskano
dzięki segmentowej konstrukcji frontów, 
podkreślonej dodatkowo ciemnym
wykończeniem między segmentami.

kwota „oszczędzasz" dotyczy mebli opisanych powyżej.

< 30 lm



270zł

system sNoW
[1] 799 zł 849 | SnWV712* witryna 61/199/41 cm
[2] 99 zł 109 | SnWB01 półka wisząca 110/22/24 cm
[3] 669 zł 699 | SnWT12 szafka RTV 156/64/52 cm
[4] 669 zł 699 | SnWV711* witryna 61/199/41 cm               
[5] 1049 zł 1199 | SnWK36 komoda 171/109/41 cm

Dostępny dekor: C50
korpus: Biały Mat
front: Biały Mat

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Wybrane meble do 20% taniej!

Śnieżne fronty mebli zostały wzbogacone
poziomymi frezowaniami, a szuflady
wyposażono w system cichego domykania.

oszczędzasz: 270zł
kwota „oszczędzasz" dotyczy mebli opisanych powyżej.

noWoŚĆ

*oświetlenie witryn dostępne za dodatkową opłatą.



system julIettA
[1] 749 zł 799 | JLTV731* witryna 92/200/44 cm
[2] 109 zł 119 | JLTB01 półka wisząca 140/23/22 cm
[3] 369 zł 399 | JLTT12 szafka RTV 144/49/44 cm
[4] 549 zł 599 | JLTS451 komoda 92/127/44 cm               
[5] 499 zł 599 | JLTK162 komoda 130/93/34 cm

oszczędzasz: 240zł

Dostępny dekor: Q34
korpus: Dąb sonoma
front:  Dąb sonoma/Biały Połysk

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Wybrane meble do 20% taniej!

Charakterystyczna dla kolekcji 
listwa pogrubiająca 
nadaje bryłom solidny wygląd.

kwota „oszczędzasz" dotyczy mebli opisanych powyżej.

noWoŚĆ

*oświetlenie witryn dostępne za dodatkową opłatą.



Dostępne dekory: 
Q85
korpus: 
Dąb sonoma
front:  Dąb sonoma/Cacao supermat
D30F
korpus: Dąb sonoma

Dostępny dekor: D30
korpus: Dąb sonoma

front:  Dąb sonoma

CADIxo

stArlet 
Plus

system
szaf

system
szaf

oszczędzasz: 100zł

oszczędzasz: 290zł

[1] 349 zł 369 | CdXS81 szafa ubraniowa 51/213/59 cm
[2] 399 zł 439 | CdXS82 szafa ubraniowa 101/213/59 cm
[3] 549 zł 589 | CdXS91 szafa narożna 94/213/59 cm      
[4] 899 zł | CdXS83S szafa ubraniowa 151/213/59 cm                                                                        

[1] 229 zł 249 | STPZ1 dostawka z drążkiem 110/213/53 cm
[2] 799 zł 899 | STPE124L szafa narożna 183/210/62 cm
[3] 899 zł 999 | STPS924E1 szafa ubraniowa 220/210/61 cm      
[4] 229 zł 299 | STPR10 regał 45/209/54 cm                                                                        

[1]

[1] [2] [3]

[4]

[2]
[3] [4]

Wybrane meble do 20% taniej!
kwota „oszczędzasz" dotyczy mebli opisanych powyżej.

kwota „oszczędzasz" dotyczy mebli opisanych powyżej.

Listwy okalające dostępne
za dodatkową opłatą.



MULTIFORTE
SYSTEM MEBLi KuCHEnnYCH

Dekor: Q87
Dąb sonoma/Biały Połysk

MULTIFORTE
SYSTEM MEBLi KuCHEnnYCH

Dekor: P52
Dąb sonoma szary/Beż Połysk

cena  
za zestaw 2 999zł

cena  
za zestaw 3 399zł

Prezentowany zestaw obejmuje: 
2x MTFd041-Q87, MTFP060n-d30, MTFn090-Q87, MTFF060-Q87,
MTFZ060-Q87, MTFd082n-Q87, 2x MTFW183n-Q87, 2x MTFW163-Q87,
MTFB110-d30, 2x AP6240-39-Z84, AVP9039-2R5.

Prezentowany zestaw obejmuje: 
MTFS440n-P52, MTFd041-P52, MTFZ082n-P52, MTFn090-P52, 
MTFP060n-d36, MTFd063-P52, MTFG140-P52, MTFW183n-P52, 
2 x MTFG130-P52, MTFn164-P52, MTFG060n-P52, MTFW163-P52,  
AP6180-39-Z84, AP6240-39-Z84, AVP9039-2R5.

Cena kuchni nie obejmuje sprzętu AGd 
i wyposażenia dodatkowego.

Cena kuchni nie obejmuje sprzętu AGd 
i wyposażenia dodatkowego.



FORTE zastrzega sobie prawo do zmiany kolorów, wzornictwa, wymiarów, funkcji i cen prezentowanych wyrobów. Ze względu na ograniczenia w technologii druku, kolory w gazetce mogą różnić się od rzeczywistych. Prezentowane 
wymiary mebli zostały zaokrąglone max do 5 mm. Wymiary podane w kolejności: szer./wys./gł. Gazetka nie jest ofertą w rozumieniu prawnym i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych. Meble skrzyniowe sprzedawane 
są w paczkach  do samodzielnego montażu. Oferta ważna od 03.10 do 28.10.2014r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych. O szczegóły pytaj sprzedawcę. 

d
ys

tr
yb

u
to

r:
63 zł 79 |Az-TE-P87
narzuta Lucy-szara
wym.: 180 x 200 cm

79 zł 99 |Az-TE-P84
narzuta Vivian-szara
wym.: 180 x 200 cm

47 zł 59 |Az-TE-P82
narzuta zielono-szara
wym.: 180 x 200 cm

39 zł 49 |Az-TE-P89
koc niebieski
wym.: 150 x 200 cm

39 zł 49 |Az-TE-P91
koc czerwony
wym.: 150 x 200 cm

55 zł 69 |Az-TE-P92
koc szary
wym.: 150 x 200 cm

79 zł 99 |Az-TE-P86
narzuta Vivian-fiolet
wym.: 180 x 200 cm

Tylko   
    teraz

20
wszystkie dodatki

taniej

%

23 zł 29 |Az-TE-P111
poduszka srebrna
wym.: 42 x 42 cm

23 zł 29 |Az-TE-P115
poduszka srebrna
wym.: 42 x 42 cm

23 zł 29 |Az-TE-P95
poduszka zielona
wym.: 42 x 42 cm

23 zł 29 |Az-TE-P110
poduszka w kropki
wym.: 42 x 42 cm

87 zł 109 |Az-LA-253
lampa ceramiczna biała
wys. 40 cm

119 zł 149 |Az-LA-243
lampa ceramiczna
srebrno-czarno-biała
wys. 52 cm

95 zł 119 |Az-LA-250
lampa ceramiczna 
zielono-beżowa
wys. 50,5 cm

119 zł 149 |Az-LA-244
lampa ceramiczna 
w kolorze miedzi
wys. 52,5 cm

do

http://www.forte.com.pl/pl

