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Gala Collezione – to marka łącząca w sobie elegancki wygląd 
z najwyższą jakością wykonania. To propozycja dla najbardziej 
wymagających klientów, ceniących możliwość samodzielnej 
konfiguracji  mebla zgodnie z potrzebami swojej rodziny. 
Jej ekskluzywny charakter podkreśla obicie ze skóry naturalnej 
z najlepszych włoskich garbarni oraz tkanin, produkowanych 
zgodnie z nowoczesnymi technologiami, zapewniającymi 
komfort użytkowania i  łatwość czyszczenia.



Kwintesencja stylu skandynawskiego 
w wersji glamour. Sofa i fotel zostały 
osadzone na smukłej, wysokiej nodze, 
dzięki czemu wyglądają niezwykle 
lekko i elegancko. 

Ich subtelna i wyważona linia płynnie 
współgra z pikowaniami, a uroku do-
dają im modne „uszy”, dzięki którym 
mebel „otula” Cię podczas wypoczynku, 
dając wygodne wsparcie dla głowy. 
Całości dopełnia wysokie oparcie 
i bardzo miękkie siedzisko.
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fotel 1

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com

sofa 3

sofa 2
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Urokliwy szezlong czyli miękki i wy-
godny fotel z wydłużonym siedziskiem, 
na smukłych drewnianych nogach, któ-
re doskonale równoważą dość mocną 
bryłę mebla. Inspirowany stylem skan-
dynawskim oraz niezwykle lubianymi 
i modnymi fotelami uszakami, wprowa-
dzi do każdego salonu powiew świeżo-
ści i designerskiej atmosfery. 

Idealny do długiego, leniwego 
popołudniowego odpoczynku 
w pozycji leżącej. Uroku dodają 
mu pikowania na oparciu.
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Ze względu na swój prosty, pozbawiony 
zbędnych ozdobników design, spodo-
ba się zwolennikom minimalistyczne-
go wzornictwa, oczekujących od sofy 
maksymalnej wygody, lubiących meble 
o przysadzistej bryle. 

Mebel można uzupełnić o opcjonalne 
zagłówki. W ramach systemu dostęp-
ny bar z ruchomym blatem, który może 
służyć jako funkcjonalny stolik 
np. podczas pracy na komputerze.
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Wysmakowany styl i wygoda na wycią-
gnięcie ręki – dzięki narożnikowi Sevilla 
salon przemienia się w ekskluzywne, 
eleganckie, wytworne i niezwykle 
czarujące miejsce.

1(70)TVLeZAG-BAR(5)-1(70)BB-EN(2)-2.5FP-ZAG

funkcja 
spania

S

barek /
stolik
pojemnik

B

funkcja 
relaks

R

SR

R

B

B

Wszystkie elementy 
systemu znajdziesz 
w zeszycie technicznym

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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Bardzo miękki i sprężysty, na delikatnej, 
wysokiej nodze drewnianej połączonej 
z elementami metalowymi. Wyposażo-
ny w ruchome zagłówki stanowiące in-
tegralną część oparcia, z możliwością 
stopniowej regulacji kąta ich nachylenia. 

Skrzynia na pościel oraz wysuwane sie-
dzisko, sterowane elektrycznie za po-
mocą elektrycznych sensorów. Funkcja 
ta pozwala na wygodny odpoczynek 
w pozycji półleżącej dzięki możliwości 
znacznego pogłębienia siedziska. Może 
też być wykorzystana jako funkcja spa-
nia dla jednej osoby. 
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Zachwyca wygodą, urzeka elegancją i za-
skakuje funkcjonalnością. Elegancki design 
będący połączeniem najmodniejszych 
trendów, miękkich podłokietników i smu-
kłej nóżki, która nadaje wizualnej lekkości.

obszerny 
pojemnik 
na pościel

P

ruchomy 
zagłówek

Z

funkcja 
spania

S

ZP

narożnik OTM(11)SL-2.5QFP

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com

S W

wysuwane 
siedzisko

W
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System Serena pozwala na konfiguro-
wanie rozłożystych sof i narożników, 
dedykowanych do dużych, przestron-
nych wnętrz. Nowością są zaprojekto-
wane w minimalistycznym stylu stoliki 
na bazie metalowej konstrukcji, z lami-
nowanym blatem w kolorze dębu. 

Są one ciekawym elementem urozma-
icającym design mebla, które mogą sta-
nowić oddzielny element aranżacji lub 
być wkomponowane w całość, dodając 
mu nowoczesnego wyglądu. Mebel moż-
na wzbogacić także o funkcję spania.
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SERENA32 33



Klasyczne piękno, szykowna elegancja, przy-
tulność, komfort – znajdź w narożniku Serena 
to co urzeka Cię najbardziej. Stwórz przytul-
ne miejsce w swoim salonie wokół którego, 
toczyć się będzie Twoje codzienne życie.

obszerny 
pojemnik 
na pościel

P

funkcja 
spania

S

1D(10)SL-STOLIK-EN(6)XL-3QFBB-EN(2)-1(80)BB-STOLIK WĄSKI-1(80)P

SP

Wszystkie elementy 
systemu znajdziesz 
w zeszycie technicznym

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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Calpe to innowacyjna propozycja wypo-
czynku dzięki zwiększonej głębokości 
siedzisk w stosunku do standardowej 
(wynosi ona około 60 cm). Wzbogacony 
o minimalistyczny stolik. Nowością  
jest zastosowanie funkcji relaks plus  
– rozkładanej funkcji relaksu, sterowa-
nej elektrycznie, która w porównaniu 
do standardowej oferuje wyższy kom-
fort wypoczynku. 

Zostało to osiągnięte dzięki zastoso-
waniu grubszej warstwy pianek oraz 
wydłużonemu podnóżkowi. Z elemen-
tów systemu modułowego Calpe moż-
na konfigurować duże, rozłożyste sofy 
i narożniki, idealne do dużych salonów. 
Mebel standardowo wyposażony jest 
w ruchome zagłówki.
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Masz apetyt na więcej? Zostań projek-
tantem swojego mebla i skonfiguruj 
narożnik Calpe. Będzie cieszyć Twoje oko. 
Zaimponuje gościom, a do Twojego salo-
nu wprowadzi nowy wymiar komfortu.

2.5FL-EN(2)-1(70)TVBBe-BAR(2)ŚĆ-KE70(2)SP

ruchomy 
zagłówek

Z

funkcja 
spania

S

barek /
stolik
pojemnik

B

funkcja 
relaks

R

S ZR B

R

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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Dzięki wygodnej, bardzo miękkiej sofie 
Nevia, skonfigurowanej z elementów 
systemu modułowego Nevia, Twój sa-
lon stanie się prawdziwą domową oazą 
relaksu. Ten stylowy i przytulny „mięk-
ciuch” sprawi, że poznasz i pokochasz 
zupełnie nowy wymiar komfortu. 

Sofa lub narożnik Nevia może być wy-
posażona w funkcję spania, funkcję 
relaksu sterowaną za pomocą elek-
trycznych sensorów, pojemnik na po-
ściel oraz bar z pojemnikami na kubki, 
skrzynką oraz podnoszonym blatem. 
Wszystko zależy od tego, jakiego mebla 
potrzebujesz – puść wodze wyobraźni 
i skonfiguruj sofę, która będzie idealnie 
dopasowana do Twoich potrzeb i Two-
jego stylu życia.
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NEVIA

SYSTEM MODUŁOWY

www.GalaMeble.com
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W salonie, w którym toczy się życie musi 
być pięknie i wygodnie. W narożniku 
Nevia jest wszystko czego potrzeba by 
cieszyć się chwilami wspólnego relaksu.

narożnik 2.5QFL-EN(2)-1(70)TVBBe-BAR(7)Ś-KE70(2)SP

obszerny 
pojemnik 
na pościel

P

funkcja 
spania

S

barek /
stolik
pojemnik

B

funkcja 
relaks

R

S PR

R

B

B

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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Po pierwsze – miękkość, funkcjonalność 
i wygoda. Po drugie – piękna, nowocze-
sna forma. Po trzecie – modne, eleganc-
kie wzornictwo, które urzeka łagodną 
linią i perfekcyjnym wykończeniem. 

Sofa Lora to kropka nad „i” w każdym 
salonie – wypoczniesz na niej zarów-
no na siedząco, jak i na leżąco (mebel 
może być wyposażony w funkcję spania 
oraz funkcję relaksu, rozkładaną manu-
alnie lub za pomocą elektrycznych sen-
sorów), a dzięki ruchomym zagłówkom 
ze stopniową regulacją nachylenia do-
pasujesz wysokość oparcia do Twojego 
wzrostu i Twojej ulubionej pozycji cia-
ła, zapewniając sobie wygodne wspar-
cie dla karku.
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LORA

Cechą charakterystyczną, wyróżniającą 
ten mebel, są wąskie boczki dodające 
sofie Lora smukłości i wizualnej delikat-
ności oraz ruchome zagłówki stanowiące 
integralną część oparcia, dzięki którym 
mebel wygląda bardzo elegancko, a przy 
tym jest niezwykle funkcjonalny.

obszerny 
pojemnik 
na pościel

P

ruchomy 
zagłówek

Z

funkcja 
spania

S

narożnik 2.5QFL-EN(2)-1(70)BB-1(70)TVP

funkcja 
relaks

R

S Z R

R

P

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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51

Dopasuj mebel do aranżacji swojego 
salonu, dobierając taki odcień  

i  fakturę obicia, jaki najbardziej 
podkreśli Twój indywidualny styl. 

Masz do wyboru wiele kolorów 
skóry naturalnej i  tapicerki 

tkaninowej. Skóra nada Twoim 
meblom wypoczynkowym 

ponadczasowej elegancji i  klasy, 
tkanina – ociepli wizualnie wnętrze.

SKÓRA 
czy tkanina?



Wytworny, elegancki i pełen gracji – 
taki jest narożnik Domo skonfigurowa-
ny z elementów systemu modułowego 
Domo. Możesz go wyposażyć w funk-
cję spania, w fotel z funkcją relaksu lub 
skrzynką na pościel – wszystko w zależ-
ności od Twoich potrzeb. 

Narożnik Domo jest idealną kompo-
zycją wygody, funkcjonalności i eks-
kluzywnego designu. To prawdziwie 
rodzinny mebel, na którym z powo-
dzeniem wypoczniesz z najbliższymi 
w długie letnie wieczory i zimowe po-
południa. Wszystkie zagłówki narożni-
ka Domo są integralną częścią oparcia. 
Zagłówki możesz ustawić w dowolnej 
pozycji, dzięki czemu masz zapewnione 
stabilne wsparcie dla karku i głowy.
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DOMO56 57



narożnik 2.5FL-EN(2)-1(70)TVBBe-BAR(9)ŚC-1D(5)SP

Nowoczesne meble modułowe do salonu 
takie jak Domo idealnie komponują się w du-
żych, przestronnych wnętrzach, stanowiąc 
efektowne centrum salonu, zachęcając do 
wspólnego, rodzinnego wypoczynku.

Korzystając z możliwości, jakie dają nowocze-
sne meble modułowe, możesz skonfiguro-
wać do swojego salonu dwusiedziskową sofę, 
narożnik w tradycyjnym kształcie litery L lub 
nowoczesny, duży układ w kształcie litery U.

funkcja 
relaks

R

ruchomy 
zagłówek

Z

funkcja 
spania

S

obszerny 
pojemnik 
na pościel

P

barek /
stolik
pojemnik

B

SZ R

R

B

B

P

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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DOMO

Efektowny wizualnie dzięki swojej ma-
sywnej bryle i stonowanej stylistyce – tak 
jednym zdaniem można określić system 
modułowy Domo, który spełni wszystkie 
Twoje oczekiwania w zakresie elegancji, 
estetyki i formy. Sofa lub narożnik Domo 
może być wyposażony m.in. w poręczny 
barek z drewnianym blatem, funkcję spa-
nia, duży pojemnik na pościel oraz fotel 
z funkcją relaksu, co razem z ruchomymi 
zagłówkami stanowi idealne połączenie 
wygody, nowoczesnego designu oraz 
funkcji użytkowych.

obszerny 
pojemnik 
na pościel

P

ruchomy 
zagłówek

Z

funkcja 
spania

S

S Z

Z

P

P

narożnik 2.5FL-1D(5)SP

Wszystkie elementy 
systemu znajdziesz 
w zeszycie technicznym
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Do koloru i rodzaju obicia 
możesz dowolnie dopasować kolor 
nici .  Jeśli  zależy Ci na dyskretnym 

wykończeniu – zdecyduj się na 
jednolity odcień tapicerki i  nici . 

Jeśli  chcesz podkreślić wyjątkowość 
i  indywidualny charakter swojego 

mebla – wybierz nić 
w kontrastowym kolorze.

DOBIERZ 
KOLOR 

NICI

59



Narożnik Bono to klasyk wśród naroż-
ników. To mebel elegancki, a przy tym 
nowoczesny, pozbawiony zbędnych 
ozdobników. Idealny dla zwolenników 
stonowanej formy i geometrycznej pro-
stoty. Narożnik ten można rozłożyć do 
spania i jest wyposażony w pojemnik 
na pościel. 

Konfigurując mebel, możesz zdecydo-
wać się na wzbogacenie go o standar-
dowy prostokątny lub trójkątny barek, 
który zapewni Ci dodatkowe miejsce na 
przechowywanie podręcznych przed-
miotów – pilotów, gazet i innych drobia-
zgów. Narożnik Bono może być opcjo-
nalnie wzbogacony o zagłówki, które 
można przełożyć na dowolne oparcie.
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BONO

SYSTEM MODUŁOWY

www.GalaMeble.com
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Białe meble modułowe Bono będą wyglądać nie-
zwykle nowocześnie w minimalistycznie urządzo-
nych wnętrzach. Brązowe lub beżowe sofy będą 
prezentować się bardzo klasycznie i elegancko. 

obszerny 
pojemnik 
na pościel

P

funkcja 
spania

S

S

S

P

P

narożnik 2FL-ES-2SP+3xZAG

Wszystkie elementy 
systemu znajdziesz 
w zeszycie technicznym
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narożnik 1DFL-BARŚm-2FP

Bono to meble modułowe, dzięki którym 
stworzysz sofę lub narożnik dopasowane do 
Twoich potrzeb i wielkości Twojego salonu.

Zestawiając ze sobą bryły dostępne w ra-
mach systemu modułowego Bono stwo-
rzysz mniejszą kanapę lub okazałą sofę 
narożną. Możesz się zdecydować także na 
dodatkowe zagłówki oraz funkcję spania.

obszerny 
pojemnik 
na pościel

P

funkcja 
spania

S

barek /
stolik
pojemnik

B

system 
audio

A

BONO

SP BA

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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W przypadku części kolekcji możesz 
łączyć rodzaj i  kolor tapicerki: 

skórę ze skórą, skórę z tkaniną lub 
tkaninę z tkaniną. Wszystko zależy 

od efektu, jaki chcesz osiągnąć. 
Mebel w dwóch kolorach, mniej lub 
bardziej różniących się odcieniem 

oraz fakturą, to gwarancja 
unikalności i  indywidualności.

ŁĄCZ 
KOLORY 
TKANIN



Narożnik Camelia przyciąga wzrok ele-
ganckim, ciekawie zaprojektowanym 
bokiem z efektownymi przeszyciami, 
które nadają temu meblowi indywidu-
alnego charakteru i unikalności. 

Łatwa do rozłożenia funkcja spania, 
duży pojemnik na pościel oraz ruchome 
zagłówki, dzięki którym można dopaso-
wać wysokość oparcia do najwygodniej-
szej pozycji ciała – to dodatkowe atuty 
tego mebla, który spodoba się zarówno 
zwolennikom nowoczesności, jak i kla-
syki. Wysoka chromowana nóżka dodaje 
mu lekkości i ekskluzywnego designu. 
Skórzane narożniki – bez względu  
na kolor obicia – wyglądają bardzo 
stylowo i elegancko. 
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Nowoczesne, skórzane narożniki takie 
jak Camelia, przyciągają wzrok eleganc-
kim, ciekawie zaprojektowanym bo-
kiem z efektownymi przeszyciami, które 
nadają tego typu meblom indywidual-
nego charakteru i unikalności. Łatwa do 
rozłożenia funkcja spania, duży pojemnik 
na pościel oraz ruchome zagłówki, dzięki 
którym można dopasować wysokość 
oparcia do najwygodniejszej pozycji ciała.

narożnik OTM(4)SL-2.5QFP

obszerny 
pojemnik 
na pościel

P

ruchomy 
zagłówek

Z

funkcja 
spania

S

S ZP

CAMELIA

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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Masz do wyboru wiele kolorów 
skóry naturalnej i  tapicerki 

tkaninowej. Skóra nada Twoim 
meblom wypoczynkowym 

ponadczasowej elegancji i  klasy, 
tkanina – ociepli 

wizualnie wnętrze.

ŁĄCZ 
RODZAJE 
TKANIN



Sofa Coletto to propozycja dla tych, 
którzy preferują nowoczesny styl 
i oczekują wysokiego komfortu oraz ja-
kości wykonania. To duży, rodzinny me-
bel, pasujący do przestrzennych pokoi 
wypoczynkowych. Okazała bryła mebla 
z ciekawie zaprojektowanym szerokim 
podłokietnikiem i chromowanymi nóż-
kami to esencja minimalistycznego de-
signu i elegancji. Smukłe nóżki nadają 
całości niezwykłej wizualnej lekkości. 

Głębokie siedzisko jest zrównoważone 
niskim oparciem, które można łatwo 
podwyższyć dzięki ruchomym, podłuż-
nym zagłówkom, które zapewniają wy-
godne wsparcie dla karku. Narożnik jest 
wyposażony w funkcję spania i duży po-
jemnik na pościel w otomanie.
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Coletto

NAROŻNIK

www.GalaMeble.com
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Do koloru i rodzaju obicia 
możesz dowolnie dopasować kolor 
nici .  Jeśli  zależy Ci na dyskretnym 

wykończeniu – zdecyduj się na 
jednolity odcień tapicerki i  nici . 

Jeśli  chcesz podkreślić wyjątkowość 
i  indywidualny charakter swojego 

mebla – wybierz nić 
w kontrastowym kolorze.

DOBIERZ 
KOLOR 

NICI



narożnik 2.5QFL-1D(5)SP

COLETTO

Głębokie siedzisko jest zrównoważone ni-
skim oparciem, które można łatwo pod-
wyższyć dzięki ruchomym, podłużnym 
zagłówkom, które zapewniają wygodne 
wsparcie dla karku.

Coletto równie efektownie będzie pre-
zentować się jako narożnik ze skóry natu-
ralnej, jak i narożnik w obiciu z nowocze-
snej tkaniny.

obszerny 
pojemnik 
na pościel
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Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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Narożnik Massimo to zgrabny i nowo-
czesny mebel, który wzbogaci aranża-
cję każdego salonu. Skonfigurowany 
zgodnie z Twoimi potrzebami z ele-
mentów systemu modułowego Mas-
simo, zapewni Ci długie i przyjemne 
chwile popołudniowego i wieczornego 
wypoczynku. 

Może być wyposażony w funkcję spania 
lub w ruchome siedzisko, sterowane za 
pomocą elektrycznych sensorów, któ-
re po wysunięciu może z powodzeniem 
służyć jako miejsce do przenocowania 
jednej osoby.
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MASSIMO86 87



Massimo to wielofunkcyjny mebel wypoczyn-
kowy do zadań specjalnych. To mistrzowska 
kompozycja nowoczesnego wzornictwa 
i sprytnych rozwiązań funkcjonalnych, dopra-
cowanych w każdym, nawet najmniejszym 
detalu. Ruchome zagłówki, funkcjonalny 
barek z ruchomym blatem, który ułatwi Ci 
pracę na laptopie lub posłuży jako podręczny 
stolik, panel audio umożliwiający słuchanie 
ulubionej muzyki, funkcja spania gwarantują-
ca miejsce do przenocowania niespodziewa-
nych gości – to tylko niektóre z zalet tapicero-
wanych mebli modułowych Massimo. 

narożnik 1D(1)SL-BAR(2)ŚC
-1(70)TVBBe-EDŚL-2.5VP
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Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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narożnik KE(70)2SL-SSE-2.5QFP

Tapicerowane meble modułowe to doskonała 
alternatywa dla mebli w gotowych konfigu-
racjach. Są dedykowane dla bardziej wyma-
gających klientów, którzy chcą samodzielnie 
zdecydować, jak będzie ostatecznie wyglądać 
sofa lub narożnik do salonu.
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Wszystkie elementy 
systemu znajdziesz 
w zeszycie technicznym

S W

wysuwane 
siedzisko

W

90 91



MASSIMO91



W zależności od tego, jakiej wielkości 
mebla potrzebujesz i jaką powierzch-
nią w pokoju dysponujesz, możesz 
wybrać sofę Mondo w wersji dwuoso-
bowej oraz trzyosobowej. Prezentuje 
się niezwykle elegancko, a jego pro-
sta forma nawiązuje do stylu skandy-
nawskiego sprawiając, że salon nabie-
ra zupełnie nowego charakteru. 

Sofa dwuosobowa Mondo wraz z fo-
telem Mondo tworzą zgrabny duet, 
a uzupełnione o sofę trzyosobową – 
zmienią Twój pokój w przytulną, sty-
lową, elegancką strefę wypoczynko-
wą dla całej rodziny.
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fotel 1

sofa 3

pufa TB

Wszystkie elementy 
systemu znajdziesz 
w zeszycie technicznym
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MONDO

Wyrafinowana elegancja, która zaspokoi 
gust nawet najbardziej wymagającego
konesera piękna – taka jest kolekcja Mon-
do, która wprowadzi do Twojego salonu
powiew luksusu i nowy wymiar komfortu.

narożnik 2L-1D70(8)P

Zobacz, zaprojektuj mebel.
Skorzystaj z apilkacji online 
na www.GalaMeble.com
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Meble systemowe Belluno to nowocze-
sna linia mebli modułowych, pozwala-
jąca budować zróżnicowane układy sof, 
które mogą być zakończone niskimi do-
stawkami w kształcie ruchomych puf. 
Taka mobilna dostawka pełni też rolę 
ruchomego, przedłużonego siedziska. 

Zestawy skonfigurowane z mebli mo-
dułowych Belluno mogą być wzboga-
cone o poręczne barki, opcjonalnie wy-
posażone w system audio i pojemniki 
na kubki. W meblach systemowych Bel-
luno zastosowano bardzo funkcjonal-
ne rozwiązanie, jakim jest system roz-
kładania oparcia i siedzisk, nazywany 
funkcją relaksu lub funkcją telewizyjną.
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Belluno

SYSTEM MODUŁOWY
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W meblach systemowych Belluno zastosowa-
no bardzo funkcjonalne rozwiązanie, jakim jest 
system rozkładania oparcia i siedzisk, nazy-
wany funkcją relaksu lub funkcją telewizyjną. 
Ich kąt możesz płynnie regulować za pomocą 
elektrycznych sensorów lub manualnie – dzięki 
temu wypoczywasz w najwygodniejszej dla 
Ciebie pozycji, dopasowując kąt nachylenia 
oparcia oraz podnóżka do pozycji ciała, w ja-
kiej jest Ci w danym momencie najwygodniej.

narożnik 2.5QFL-SSEII-1(70)TVBBe-
BAR PRO Ś-1(70)BBP-DOST(70)FP
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narożnik KEL-SSEII-2.5QFP 

Belluno to nowoczesny system mebli mo-
dułowych, pozwalający zbudować układy 
o zróżnicowanych wykończeniach boków - 
z podłokietnikami, lub zakończone niskimi 
dostawkami w kształcie puf.
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1. Tuoni 202, 2. Kenia 701, 3. Mod Tartufo C-009, 4. Folk, 5. Funda, 6. Ruby, 7. Folk, 8. Kentucky Raya Culla Morado, 9. Afrodita Culla Unico, 
10. Kentucky Culla Morado, 11. Magu Jet 206, 12. Celest, 13. Lilly 361, 14. Kenia 701, 15. Kenia 700, 16. Gravity, 
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17. Magu Jet 198, 18. Fossil, 19. Doodle, 20. Lilly 360, 21. Lovbirds, 22. Multilana Rojo, 23. Magu Jet 198, 24. Magu Jet 204, 25. Lilly 360, 
26. Pastelowy podmuch, 27. Prisma 13202, 28. Prisma 4001, 29. Prisma 13201, 30. Tuoni 206, 31. Tuoni 204, 32. Tuoni 201

17 18 19 20 21

22

23 24 25

26

27

28

29

30

31 32

113



Fabryka Mebli 
Gala Collezione Sp. z o. o.
Lisi Ogon 73 k/Bydgoszczy
86-065 Łochowo

www.GalaMeble.com



Wszystkie elementy 
systemów znajdziesz 

w zeszycie technicznym



www.GalaMeble.com

w
yd

. 
1–

0
9

/2
0

17


