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narożnik rozkładany

funkcja + pojemnik
wypełnienie siedziska - sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU

wym. zewn. - szer. 234 cm / gł. 180 cm / wys. 92 cm
wym. powierzchni spania - 200 cm x 148 cm

wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 69 cm PETRUS

4

narożnik rozkładany

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania

wypełnienie siedziska-sprężyny faliste, 
sprężyny kieszeniowe

wypełnienie oparcia-sprężyny kieszeniowe

wym. zew. - szer. 255 cm / gł. 165 cm / wys. 100 cm
wym. powierzchni spania - 216 cm x 122 cm
wym. siedziska - wys. 46 cm / gł. 56 cmVENEZIA

wariant 2

wariant 1

wariant 2

wariant 1
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zestaw modułowy

wym. zew. - szer. 265 cm / gł. 254 cm / wys. 90 cm / 100 cm
wym. powierzchni spania - 197 cm x 120 cm
wym. siedziska - wys. 46 cm / gł. 56 cmNAOMI

wariant 1

wariant 2

wariant 3

konfiguracja I
1RCL - 2EF - 1BP, szer. 263 cm x 172 cm

konfiguracja III
1BL - 2EF - 1KBF - 2EBF - 1BP, szer. 255 cm x 255 cm

konfiguracja IV
1RCL - 2EF - 1KBF - 2EBF - 1BP, szer. 325 cm x 255 cm

konfiguracja II
3HOL - 2EF - 1BP, szer. 257 cm x 197 cm

Stwórz własny mebel, wykorzystując gotowe, niezależne bryły.
Budując mebel zawsze zaczynaj od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do zago-
spodarowania oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel.

1 EBF 55
55/91/90* 

wym. siedziska  
 wys. 46/gł. 56

1 RCL
95/170/90*

wym. siedziska
wys. 46/gł. 56/138

1 RCP
95/170/90*

wym. siedziska  
wys. 46/gł. 56/138

3 HOL
89/197/90*

wym. siedziska 
wys. 46/gł. 56/165

3 HOP
89/197/90*

wym. siedziska 
wys. 46/gł. 56/165

1 BL
26/93/63*

1 BP
26/93/63*

1 ZG 
57/12/15*

1 EWB
38/91/65* 

1 EBF 70
72/91/90*

wym. siedziska  
wys. 46/gł. 56

1 KBF
88/88/90*

wym. siedziska  
wys. 46/gł. 56

2 EBF
142/91/90*

wym. siedziska 
wys. 46/gł. 56

2 EF
142/91/90*

wym. siedziska 
wys. 46/gł. 56

+

=

+
3 HOL 2 EF 1 BP

3HOL - 2EF - 1BP

schemat tworzenia mebli

Objaśnienia symboli  
zestawu modułowego:

1 ZG - zagłówek
1 BL / 1 BP - bok (lewy, prawy)
1 EWB - bok wielofunkcyjny

1 EBF 55 - moduł jednoosobowy  
 szerokość 55 cm
1 EBF 70 - moduł jednoosobowy  
 szerokość 70 cm
1 KBF - moduł narożny do  
 łączenia elementów
2 EF - moduł dwuosobowy 
 z funkcją spania
2 EBF - moduł dwuosobowy  
 bez funkcji spania
1 RCL / 1RCP - szezlong  
 z bokiem (lewy, prawy)
3 HOL / 3HOP - szezlong  
 z poduchami oparciowymi  
 (lewy, prawy)

opcje boku wielofunkcyjnego:
 bok z dwoma pojemnikami  
 oraz zestawem muzycznym
 bok z zestawem muzycznym
 bok z dwoma pojemnikami
 bok bez pojemników oraz
 bez zestawu muzycznego

*wymiary podane w cm szerokość / głębokość / wysokość

funkcja+pojemnik
zestaw modułowy

wypełnienie siedziska-sprężyny faliste, 
pianka wysokoelastyczna HR

wypełnienie oparcie - pianka wysokoelastyczna HR

 wym. powierzchni spania  
197 cm x 120 cm
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narożnik rozkładany

funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
wypełnienie siedziska - sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU
wypełnienie oparcia - sprężyny bonell

wym. zewn. - szer. 244 cm / gł. 194 cm / wys. 88 cm
wym. powierzchni spania - 202 cm x 140 cm

wym. siedziska - wys. 44 cm / gł. 56 cm TORONTO

narożnik rozkładany

funkcja + pojemnik 
regulowane zagłówki

wypełnienie siedziska - sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU

wym. zew. - szer. 255 cm / gł. 196 cm / wys. 85 cm / 100 cm. 
wym. powierzchni spania - 195 cm / 120 cm 
wym. siedziska - wys. 45 cm / gł. 57 cmBERGAMO

wariant 2

wariant 1

wariant 2

wariant 1
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narożnik rozkładany

funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
wypełnienie siedziska - sprężyny faliste, 
sprężyny kieszeniowe
wypełnienie oparcia - sprężyny kieszeniowe

wym. zewn. - szer. 260 cm / gł. 164 cm / wys. 95 cm
wym. powierzchni spania - 216 cm x 135 cm

wym. siedziska - wys. 47 cm / gł. 55 cm PRADO

10

narożnik rozkładany

wym. zew. - szer. 255 cm / gł. 196 cm / wys. 85 cm/ 100 cm
wym. powierzchni spania - 195 cm x 120 cm
wym. siedziska - wys. 45 cm / gł. 57 cmPORTO

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
regulowane zagłówki

wypełnienie siedziska-sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU 

wariant 2

wariant 1
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narożnik rozkładany

funkcja + dwa pojemniki
wspomaganie rozkładania
wypełnienie siedziska-sprężyny bonell
wypełnienie oparcia-sprężyny bonell
uniwersalny

wym. zew. - szer. 223 cm / gł. 140 cm / wys. 86 cm
wym. powierzchni spania - 200 cm x 136 cm

wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 50 cm CALVARO
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narożnik rozkładany

funkcja + dwa pojemniki
wspomaganie rozkładania

wypełnienie siedziska-sprężyny faliste,
pianka elastyczna PU

wypełnienie oparcia-sprężyny bonell
uniwersalny

wym. zew. - szer. 235 cm / gł. 142 cm / wys. 90 cm
wym. powierzchni spania - 200 cm x 138 cm
wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 55 cmTOPAS

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 2

wariant 1
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narożnik rozkładany

funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
wypełnienie siedziska - sprężyny bonell
wypełnienie oparcia - sprężyny bonell
uniwersalny

wym. zewn. - szer. 210 cm / gł. 140 cm / wys. 90 cm
wym. powierzchni spania - 200 cm x 140 cm

wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 53 cm BEN

14

narożnik rozkładany

wym. zew. - szer. 240 cm / gł. 166 cm / wys. 88 cm
wym. powierzchni spania - 202 cm x 137 cm
wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 54 cmFRESH

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
wypełnienie siedziska-sprężyny faliste,

pianka elastyczna PU
uniwersalny

wariant 2

wariant 1





19

sofa 3 os. rozkładana, fotel 1 os. nierozkładany

wym. zew. sofa- szer. 230 cm / gł. 95 cm / wys. 88 cm
wym. zew. fotel- szer. 90 cm / gł. 88 cm / wys. 86 cm

wym. powierzchni spania - 195 cm x 144 cm
wym. siedziska - wys. 44 cm / gł. 55 cm

TOPAS

18

wariant 3 

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania
wypełnienie siedziska-sprężyny faliste,
pianka elastyczna PU
wypełnienie oparcia-sprężyny bonell

sofa 3 os. rozkładana, fotel 1 os. nierozkładany

wym. zew. sofa- szer. 223 cm / gł. 95 cm / wys. 88 cm
wym. zew. fotel- szer. 81 cm / gł. 89 cm / wys. 88 cm
wym. powierzchni spania - 195 cm x 135 cm
wym. siedzisk - wys. 48 cm / gł. 58 cm

STELLA

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania

wypełnienie siedziska - sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU

wypełnienie oparcia-sprężyny bonell
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sofa 3 os. rozkładana, fotel 1 os. nierozkładany

funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
wypełnienie siedziska - sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU
wypełnienie oparcia - sprężyny bonell

wym. zew. - sofa szer. 232 cm / gł. 97 cm / wys. 92 cm
fotel szer. 100 cm / gł. 97 cm / wys. 92 cm

pow. spania 195 cm x 145 cm
wym. siedzisk wys. 43 cm / gł. 55 cm

VERONA
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wersalka 3 os. rozkładana, fotel 1 os. nierozkładany

funkcja + pojemnik
wypełnienie siedziska - sprężyny faliste, 

pianka elastyczna PU
wypełnienie oparcia - sprężyny faliste, 

pianka elastyczna PU

wym. zewn. - szer. 227 cm / gł. 92 cm / wys. 96 cm
wym. powierzchni spania - 193 cm x 120 cm
wym. siedziska - wys. 45 cm / gł. 58 cm
fotel
wym. zewn. - szer. 89 cm / gł. 89 cm / wys. 96 cm
wym. siedziska - wys. 45 cm / gł. 53 cm

FLORENCE

wariant 2

wariant 1

wariant 2

wariant 1

wariant 3
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wersalka rozkładana, sofa 2 os. nierozkładana, fotel 1 os. nierozkładany

wym. zew. wersalka- szer. 226 cm / gł. 90 cm / wys. 90 cm
wym. zew. dwójka- szer. 145 cm / gł. 90 cm / wys. 90 cm
wym. zew. fotel- szer. 90 cm / gł. 90 cm / wys. 90 cm
wym. powierzchni spania - 192 cm x 120 cm
wym. siedzisk - wys. 43 cm / gł. 54 cm

SALSA

wariant 1

wariant 2

wariant 3

funkcja+pojemnik
wypełnienie siedziska-sprężyny faliste, 

sprężyny bonell
wypełnienie oparcia-sprężyny faliste, 

sprężyny bonell
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wersalka rozkładana, fotel 1 os. nierozkładany, podnóżek

wym. zew. wersalka - szer. 198 cm / gł. 96 cm / wys. 90 cm
wym. siedziska wersalka - wys. 42 cm / gł. 55 cm

wym. powierzchni spania - 198 cm x 120 cm
wym. zew. fotel - szer. 65 cm / gł. 75 cm / wys. 100 cm

wym. siedziska fotel - wys. 42 cm / gł. 49 cm
wym. zew. podnóżek - szer. 46 cm / gł. 37 cm / wys. 39 cm

ARCO

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
wypełnienie siedziska wersalka-sprężyny bonell
wypełnienie oparcia wersalka-sprężyny bonell
wypełnienie siedziska fotel, podnóżek-
pianka elastyczna PU 
możliwość ustawienia pod ścianą
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sofa 3 os. rozkładana

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania

wypełnienie siedziska-sprężyny faliste,
sprężyny kieszeniowe

wypełnienie oparcia-sprężyny kieszeniowe

wym. zew. - szer. 232 cm / gł. 102 cm / wys. 100 cm
wym. powierzchni spania - 193 cm x 135 cm
wym. siedziska - wys. 46 cm / gł. 56 cmVENEZIA

wariant 2

wariant 1
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sofa 3 os. rozkładana

wym. zew. - szer. 224 cm / 280 cm / gł. 104 cm / wys. 96 cm
wym. powierzchni spania - 193 cm x 145 cm

wym. siedziska - wys. 45 cm / gł. 65 cm EMMA

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania
regulowany kąt nachylenia boczków
możliwość wyboru nici ozdobnej  
wypełnienie siedziska-sprężyny faliste,
pianka wysokoelastyczna HR 
wypełnienie oparcia-sprężyny bonell
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sofa 3 os. rozkładana

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania

możliwość wyboru nici ozdobnej
wypełnienie siedziska - sprężyny faliste, 

pianka elastyczna PU
wypełnienie oparcia - sprężyny bonell

wym. zew. - szer. 200 cm / gł. 102 cm / wys. 90 cm / 101 cm
wym. powierzchni spania - 196 cm x 148 cm
wym. siedziska - wys. 46 cm / gł. 60 cmINEZ

wariant 2

wariant 1
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sofa 3 os. rozkładana

wym. zew. - szer. 195 cm / gł. 95 cm / wys. 90 cm
wym. powierzchni spania - 195 cm x 140 cm

wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 50 cm ZETA 200

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania
wypełnienie siedziska-sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU
wypełnienie oparcia-sprężyny bonell
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sofa 3 os. rozkładana

wym. zewn. - szer. 200 cm / gł. 106 cm / wys. 90 cm
wym. powierzchni spania - 192 cm x 145 cm
wym. siedziska - wys. 45 cm / gł. 60 cmVANESSA

wariant 2

wariant 1

funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania

wypełnienie siedziska - sprężyny faliste, 
sprężyny kieszeniowe

wypełnienie oparcia - sprężyny kieszeniowe
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sofa 3 os. rozkładana

wym. zew. - szer. 200 cm / gł. 100 cm / wys. 86 cm
wym. powierzchni spania - 198 cm x 150 cm

wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 59 cm LAGUNA

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania
wypełnienie siedziska-sprężyny faliste, 
sprężyny bonell
wypełnienie oparcia-sprężyny bonell
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sofa 3 os. rozkładana

wym. zew. - szer. 198 cm / gł. 95 cm / wys. 90 cm
wym. powierzchni spania - 195 cm x 140 cm
wym. siedziska - wys. 46 cm / gł. 55 cmFABIO

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania

wypełnienia siedziska - sprężyny faliste, 
sprężyny kieszeniowe

wypełnienia oparcia - sprężyny kieszeniowe
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sofa 3 os. rozkładana

wym. zew. - szer. 193 cm / gł. 90 cm / wys. 86 cm
wym. powierzchni spania - 190 cm x 135 cm

wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 53 cm FUNKY

wariant 2

wariant 1

funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
wypełnienie siedziska-sprężyny bonell
wypełnienie oparcia-sprężyny bonell
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sofa 3 os. rozkładana

wym. zew. - szer. 194 cm / gł. 89 cm / wys. 85 cm
wym. powierzchni spania - 194 cm x 137 cm
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 49 cmPRIMO

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania

wypełnienie siedziska-sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU

wypełnienie oparcia-pianka elastyczna PU
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wersalka rozkładana

funkcja+pojemnik
wypełnienie siedziska-sprężyny faliste,
sprężyny bonell
wypełnienie oparcia-sprężyny faliste,
sprężyny bonell
możliwość ustawienia pod ścianą

wym. zew. - szer. 197 cm / gł. 97cm / wys. 90 cm
wym. powierzchni spania - 197 cm x 120 cm

wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 56 cm RIO

wariant 2

wariant 1
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sofa 2 os. rozkładana

wym. zew. - szer. 145 cm / gł. 94 cm / wys. 90 cm
wym. powierzchni spania - 120 cm x 195 cm
wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 55 cmLEO II

wariant 2

wariant 1

funkcja+pojemnik
wspomaganie rozkładania

wypełnienie siedziska-sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU

wypełnienie oparcia-pianka elastyczna PU
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tapczan

funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
wypełnienie siedziska - listwy sprężyste, 
sprężyny bonell
uniwersalny

wym. zewn. - szer. 203 cm / gł. 89 cm / wys. 80 cm
wym. powierzchni spania - 193 cm x 80 cm

wym. siedziska - wys. 45 cm / gł. 66 cm LUPO

wariant 2

wariant 1
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szezlongpufa

SOUL
wypełnienie siedziska - sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU
FIL
wypełnienie siedziska - pianka elastyczna PU

SOUL
wym. zewn. - szer.  73 cm / gł. 171 cm / wys. 88 cm

wym. powierzchni wypoczynkowej -  73 cm x  190 cm
FIL

wym. zewn. - szer. 58  cm / gł. 45 cm / wys. 46 cm

SOUL
 FIL

wariant 1

wariant 1
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fotel 1 os. 
nierozkładany

fotel 1 os. 
nierozkładany

fotel 1 os. 
nierozkładany

wym. zew. - szer. 76 cm / gł. 70 cm / wys. 80 cm
wym. siedziska - wys. 44 cm / gł. 50 cm

wym. zew. - szer. 90 cm / gł. 95 cm / wys. 109 cm
wym. siedziska - wys. 46 cm / gł. 54 cm

wym. zewn. - szer.  83 cm / gł. 99 cm / wys. 110 cm
wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 56 cm

wym. zewn. - szer. 50  cm / gł. 41 cm / wys. 40 cm

FONOTYTUS

CALVIN

pufa 
nierozkładana

CALVIN

wariant 2wariant 1

wariant 1 wariant 1wypełnienie siedziska - 
sprężyny faliste,
pianka elastyczna PU

wypełnienie siedziska - 
sprężyny faliste, 
pianka elastyczna PU

wypełnienie siedziska – 
pianka elastyczna PU

wypełnienie siedziska – 
pianka elastyczna PU

wypełnienie siedziska – 
pianka elastyczna PU

wypełnienie siedziska – 
pianka elastyczna PU

wypełnienie siedziska – 
pianka elastyczna PU

wypełnienie siedziska – 
pianka elastyczna PU

wariant 1
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wym. zew. - szer. 50 cm / gł. 50 cm / wys. 45 cm

wym. zew. - szer. 44 cm / gł. 44 cm / wys. 42 cm

wym. zew. - szer. 63 cm / gł. 63 cm / wys. 40 cm
wym. powierzchni spania - 189 cm x 63 cm

wym. zew. - szer. 50 cm / gł. 50 cm / wys. 42 cm

HOKERFIORI

TOSCA LAURA

pufa 
rozkładana

pufa 
nierozkładana

pufa 
z pojemnikiem

pufa 
z pojemnikiem

wariant 1 wariant 1 wariant 2

wariant 1 wariant 2 wariant 1 wariant 2



Anrom Sp.z o.o. 
ul. Śremska 2, 63-040 Nowe Miasto n/Wartą

tel. 61 287 40 65 
e-mail: biuro@anrom.com.pl

 
www.anrom.pl

partner handlowy


