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POLIPOL Ludzie i meble

Te dwa słowa stanowią sedno firmy POLIPOL. Jako firma, jako producent mebli tapicerowanych wysokiej 
jakości i jako pracodawca - w centrum naszych działań zawsze stawiamy ludzi.

Korzystając z naszego doświadczenia w rzemiośle, pasji i wielkiej miłości do detali, przygotowujemy każdy 
mebel. Nasze meble są innowacyjne, komfortowe i najwyższej jakości. 
To wyróżnia nas jako jednego z nielicznych europejskich koncernów, które odnoszą sukcesy w branży 
mebli tapicerowanych.

Produkty POLIPOL są wytwarzane ręcznie z zachowaniem tradycji rzemieślniczych. Każdy mebel 
tapicerowany ma swoją historię. Od pierwszego szkicu po ostatni szew, wszystkie detale są projektowane, 
opracowywane i optymalizowane w dolnosaksońskim Diepenau. Pracujemy tak długo, aż mebel nie 
osiągnie swojej idealnej postaci.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.polipol-international.pl
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Znak jakości DGM  „Goldenes M“

Grupa POLIPOL należy do niemieckiego stowarzyszenia, które zapewnia najwyższą jakość mebli Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel – DGM i uzyskała znak jakości „Goldenes M”. Jest on przyznawany jedynie meb-
lom spełniającym wysokie wymagania DGM w zakresie jakości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska.

„Goldenes M” jest jedynym oficjalnie uznawanym w Niemczech znakiem jakości mebli. W całej Europie 
uchodzi za jej wiarygodne potwierdzenie. Dla konsumenta znak ten jest niezawodnym przewodnikiem w 
poszukiwaniu wysokiej jakości mebli.  „Goldenes M” znajdą Państwo w formie zawieszki, naklejki lub etykie-
ty bezpośrednio na meblach lub w informacjach o produkcie.

Więcej informacji na temat znaku jakości zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej:

www.dgm-moebel.de/
www.dgm-moebel.de/de/das-goldene-m
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MP-IN17004 MP-RS18073 MP-IN16003 MP-IN17049 MP-IN19031 MP-IN19081 MP-IN1909626 28 32 34 38 4224 MP-IN17002

MŁODA, TRENDY
I ELASTYCZNA

Nasza najmłodsza kolekcja meblowa oferuje szeroką gamę mebli pełną 
pomysłów, o inspirującym wzornictwie i z wieloma funkcjami  

specjalnymi: wypoczynkowymi i do przechowywania. Młodzi nabywcy 
znajdą w kolekcji InScene ulubione produkty, idealnie dopasowane do 

indywidualnych potrzeb. Z olbrzymim wyborem materiałów  
obiciowych i w imponujących kolorach.

Młoda, trendy i elastyczna
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INSCENE MP-IN17007 Doskonałe wzornictwo do strefy relaksu

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/mp-in17007

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

2,5LVZMOKV_CanGXLSTRKV
329x190cm
Tkanina: Stella-navy
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ludzie 
     i meble
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INSCENE MP-IN16037

18

Strona 92

AVL3ALSTKV_SEKV_1,5SSTAhoFR
95x374x260cm
Tkanina: Nemo - grau

Prawdziwy cud przestrzeni

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/pl/inscene/mp-in16037

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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INSCENE MP-IN17004

AVLCanFLSTKV_2,5AELSTKV_SEKV_1,5S-
STAhoFRKV
195x382x260cm
Tkanina: Belle - anthrazit, Ranch - slate

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Wygoda bez końca

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/mp-in17004
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INSCENE MP-IN17002Mój prywatny Lounge

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/mp-in17002

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

2,5LVZMOKV-XLSERKV_1,5XLSTKVAhoR
323x222cm
Tkanina: Nemo - grau



Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

27

Seite xx

26

INSCENE MP-RS18073

1DRFVRA_HVS
Tkanina: Salsa - olive

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/mp-rs18073

Wygląd i relaks jaki potrzebujesz
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Seite xx

Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

30

INSCENE MP-IN16003

Strona 106

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/mp-in16003

Nowsza wygoda

2,5LVZMOKV_XLSERKV_1,5XLAHORSTKV-
XXLHo
326x222cm
Tkanina: Salsa - curry



Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

Seite xx
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INSCENE MP-IN17049

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/mp-in17049

Zaproszenie do wypoczynku

AhoFL1,5STKV_SEKV_3ARSTKV
260x320cm
Tkanina: Saddle - grau
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MP-IN19031

ludzie i meble
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Seite xx

Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

36

INSCENE MP-IN19031

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/mp-in19031

Lekko i wygodnie

LALL3ALSTKV_SEKV_1,5SSTAhoFRKV
296x260cm
Tkanina: Charly - alu
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MP-IN19081

ludzie 
     i meble



Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

41

Seite xx

40

INSCENE MP-IN19081

AhoFL1,5ST_SE_3ARSTLALR
294x257cm
Tkanina: Calido - ice

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/mp-in19081

Przytulnie jak w niebie
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Seite xx

Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

42

INSCENE MP-IN19096

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/mp-in19096

Lekko i funkcjonalnie

AVLCanFLSTKV_2,5AELSTKV_1XKOSRSTKV
200x384x220cm
Tkanina: Nemo - granit
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TKANINY KOLOROWA RÓŻNORODNOŚĆ

• oddychające
• miękkie i ciepłe
• wygodne i przytulne
• szczególnie odporne
• modne, różnorodne, intensywne kolory
• łatwe w pielęgnacji i proste do czyszczenia

Doradca chętnie udzieli Państwu informacji, jaka skóra i jaka kolorystyka dostępna jest w danej kolekcji. 

Warianty materiałów

Gładkie materiały

Technologia, która 
wciąż zachwyca: 
materiał płaski to  
obicie tekstylne tkane 
metodą tradycyjną,  
w przeciwieństwie do  
tkanin welurowych, 
jak np. mikrowłókna, 
nie posiada włókniny.
Ponadto splot, dzięki 
tekstylnym surowcom 
włókienniczym,  
zapewnia trwałość.
Do najbardziej 
wytrzymałych wśród 
nich należy poliakryl  
i poliester.

Sztuczna skóra

W przypadku tego 
materiału chodzi 
o tekstylny nośnik 
(bawełnę, tkaninę 
mieszaną), którego 
powierzchnia jest  
pokryta poliuretanem  
i który posiada miłą, 
miękką w dotyku 
skóropodobną 
strukturę.

Mikrowłókno 

Jakość w najlepszym 
wydaniu: poza  
aksamitnie miękkim, 
naturalnym dotykiem
drobne włókna 
syntetyczne 
zachwycają również
wytrzymałością,
wysoką odpornością
na zagniecenia 
i intensywnością  
kolorów. Dalsze 
mocne strony:  
oddychalność,  
wysoka odporność 
na rozdarcia,  
ścieranie, działanie 
wody i zabrudzenia 
oraz łatwość  
czyszczenia.

Materiał z przędzy 
kosmykowej 

Niniejszy materiał 
obiciowy  
charakteryzuje się 
wysoką różnorodnością 
kolorystyczną,  
praktycznością  
i prostą pielęgnacją. 
Dzięki temu szczególnie 
idealnie nadaje się do 
gospodarstw  
domowych, w których 
są dzieci. 
Charakterystyczną 
cechą materiału 
jest to, że delikatnie 
się błyszczy i mogą 
powstawać na nim 
nieproblematyczne 
lustra siedzenia.

Szenil

Aksamitnie miękka 
tkanina z przędzą 
szenilową jako  
wątkiem. Przędze 
szenilowe to dwie 
skręcone nici  
z wstawionymi 
włóknami  
syntetycznymi.
Charakterystyczną 
cechą materiału 
jest to, że delikatnie 
się błyszczy i mogą 
powstawać na nim 
nieproblematyczne 
lustra siedzenia.

Do wyboru mają Państwo olbrzymi wybór kolorów według własnego uznania.

Twój narożnik – twój kolor
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ZE-EM14016 ZE-EM16033 ZE-EM05003 ZE-EM15049ZE-RS15013 ZE-RS1702148 50 54 56 58 60
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ZE-EM18063 ZE-EM17029 ZE-EM19049 ZE-EM18044 ZE-EM1805762 66 68 70 74 76 ZE-EM19074

WSZECHSTRONNA 
I NOWOCZESNA

Asortyment dla ludzi, którzy kochają to, co wyjątkowe. Ekscytujące 
kształty i wzornictwo współgrające ze starannie dobranymi materiałami 

obiciowymi nie pozostawiają żadnych pytań bez odpowiedzi. 
Meble z kolekcji EMOTION można indywidualnie dopasować. Oferują 

one dodatkowe opcje, takie jak funkcja łóżka, ukryte schowki, przytulne 
narożniki i elektrycznie regulowane kanapy.

Przemyślana, wszechstronna i nowoczesna.
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EMOTION ZE-EM14016Z pomysłowymi dodatkami

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-em14016

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Strona 84

AVLCanMoLKV_2,5APELELKV_PERRRKV_FAL-
3RKVWWA1RAVR
169x348x280cm
Tkanina: Gina - silver



50 51
ZE-EM16033

ludzie 
  i meble
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EMOTION ZE-EM16033

Strona 86

Odprężająca wyspa

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-em16033

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

PKSCanMoL_2,5APELEL_PERRR_FAL2,5R-
WWA1RKSR
173x335x262cm
Tkanina: Mammut - grau
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EMOTION ZE-RS15013

54

A3
Tkanina: Stella - nougat

Strona 90

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-rs15013

Wygoda bez końca
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EMOTION ZE-EM05003Kreatywnie i wszechstronnie

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-em05003

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

PKSL2SL_PELRR_2,5APEREL_CanMoRPKS
246x340x156cm
Tkanina: Gina - marine
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EMOTION ZE-EM15049

58

Strona 94

KSCanMoL_2,5AEL_1,5KOSFRKSR
167x313x235cm
Tkanina: Taurus - denim

Cudowna zmienność

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-em15049

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów



Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

61

Seite xx

60

EMOTION ZE-RS17021

Strona 98 B2_1DRF
Tkanina: Calido - chocolate

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-rs17021

Wygląd i relaks jaki potrzebujesz
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ZE-EM18063
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Seite xx

Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

64

EMOTION ZE-EM18063

AVL3L _CanSTR
322x187cm
Tkanina: Finest - moos

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-em18063

Komfort podkreślony 
eleganckim detalem
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Seite xx

Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

66

EMOTION ZE-EM17029

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-em17029

Strona 100

Połączenie funkcjonalności i elegancji

LAL2,5AL_SERKV_1,5ELKVW_AhoR
260x240cm
Tkanina: Miro - silver
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Seite xx

Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

69

EMOTION ZE-EM19049

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-em19049

Wygodny w każdej sytuacji

1XLLKVWWA2_MET_1XLELKVWWA1_SEGK-
V_2,5ARFALKV-1KVWWA1
294x261cm
Tkanina: Finest - alu
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ZE-EM18044

ludzie i meble
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Seite xx

Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

72

EMOTION ZE-EM18044

Strona 102

KSLAVL3LST_CANGR STKSRAVR
315x181cm
Tkanina: Mammut - grau

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-em18044

Trochę luksusu dla Twojego komfortu
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Seite xx

Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

75

EMOTION ZE-EM18057

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
https://www.polipol-international.pl/emotion/ze-em18057

Nieograniczona przestrzeń do relaksu 

HOGL_1,5ELSTKS_SEGKSVR_1,5ELST-
KS_1,5RSTKS
290x313cm
Tkanina: Finest - natur
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ZE-EM19074

ludzie 
     i meble



Bildunterschrift: Ausführung Stoff/Leder etc.
auch 2-zeilig möglich

Seite xx

78 79

EMOTION ZE-EM19074

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/ze-em19074

Elegancko i nowocześnie

AVLCanGXLMoLiLKV_3RSTKVAVR
193x317cm
Tkanina: Salsa - olive
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PN-EM16033PN-EM14016 PN-IN16037 PN-EM15049PN-RS15013 PN-RS1702186 90 92 94 98 100
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PN-EM17029 PN-IN16003PN-EM18044 PN-EM19080 PN-EM19098 PN-EM19065 PN-EM19100102 106 108 110 112 114 11884 PN-EM19075

SKÓRA NATURALNA 
W NAJPIĘKNIEJSZEJ FORMIE

LaVita prezentuje skórę w jej najpiękniejszej formie.
Od ponadczasowego i eleganckiego po nowoczesny styl

urbanistyczny. Trwały produkt naturalny, to obicie tapicerki dla
wszystkich, którzy pragną zastosować ekspresyjne akcenty w swoich 
wnętrzach. Indywidualne planowanie, przemyślane wzornictwo oraz 

inteligentne funkcje dodatkowe spełnią najwyższe wymagania. 
Szlachetna, pełna stylu i pierwszorzędnej jakości
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…
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SKÓRA NATURALNA I PRZYJEMNA

• miękka
• trwała
• odporna
• łatwa w pielęgnacji
• różnorodna kolorystycznie
• odporna na światło

Skóra to …
… produkt naturalny szczególnego rodzaju, który posiada swoje niezmienne cechy.

Skóra wnosi odrobinę natury do powierzchni mieszkalnej.

Prawdziwa skóra oddycha, jest miła w dotyku, łatwa w pielęgnacji i ponadczasowo elegancka.
Prawdziwa skóra żyje. To przyjemny i całkowicie naturalny materiał.

Meble tapicerowane ze skóry emanują naturalną wygodą i miękkością, co poprawia komfort wypoczynku.
A ponadto: Nie ma niczego, co byłoby bardziej higieniczne niż skóra – jeśli jest odpowiednio pielęgnowana.

Nie bez powodu alergikom zaleca się meble tapicerowane ze skóry!

Niektóre z naszych skór zostały                             uszlachetnione i dzięki temu oferują wyjątkowy efekt Anti-Aging.
Uszlachetnienie LongLife chroni skórę przed starzeniem i gwarantuje wysoką trwałość.

Na łatwą pielęgnację i wysoką odporność na światło udzielamy 5.letniej gwarancji.

Skóra nie jest równa skórze – jakość skóry

Anilina – czysta skóra naturalna

Wysokiej jakości, tylko garbowane skóry  
o bardzo miękkim chwycie. Aniliny są 
mocne i mają widoczne pory, a to  
oznacza, że zachowały właściwości  
oddychania. Szybko przejmują ciepło  
ciała. Ta piękna, ale również delikatna 
skóra musi być szczególnie chroniona  
i konsekwentnie pielęgnowana.

Skóra półanilinowa
lub skóra lekko pigmentowana

Po garbowaniu nakłada się na nią  
delikatnie pokrywającą warstwę farby.
Cienka warstwa pokrywająca sprawia, że 
skóra jest mniej wrażliwa, ale zachowuje 
przyjemny i miękki dotyk. Ma względnie 
równomierną kolorystykę (częściowo 
widoczne są cechy naturalne).

Skóra pigmentowana
lub skóra lakierowana.

Tu również wykorzystuje się skory
o naturalnych cechach. 
Skóry pigmentowane są szczególnie 
odporne, dzięki pokryciu kolorową  
warstwą lakierowaną.
Taka skóra jest bardzo mocna  
i przyjazna całej rodzinie.

Doradca chętnie udzieli Państwu informacji, jaka skóra i jaka kolorystyka dostępna jest w danej kolekcji. 

Twoj narożnik – twoj kolor

Do wyboru mają Państwo wiele kolorów skóry według własnego uznania.



LA VITA PN-EM14016
85

Strona 48

Z pomysłowymi dodatkami

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-em14016

1,5KOGSFLKV_WA2L3RKVWWA2R
245x295cm
Skóra naturalna: Vivre - steel
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LA VITA PN-EM16033

PKSCanMoL_2,5APELEL_PERRR_FAL2,5R-
WWA1RPKSR
173x335x262cm
Skóra naturalna: Vivre - steel

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Odprężająca wyspa

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-em16033

Strona 50
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LA VITA PN-RS15013
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Strona 54

A1
Skóra naturalna: Cloudy nightblue

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-rs15013

Wygoda bez końca 
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LA VITA PN-IN16037

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Prawdziwy cud przestrzeni

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-in16037

Strona 16

AVL3ALSTKV_SEKV_1,5STAhoFR
315x260cm
Skóra naturalna: Vivre - steel



U-Form, L-Form, Einzelelemente, verschiedene Sitzhöhen und viele weitere Möglichkeiten

94
LA VITA PN-EM15049

Cudowna zmienność

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-em15049

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

KSL3AL_1,5KOSFRKSR
271x235cm
Skóra naturalna: Aurelia - nightblue

Strona 58
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made in  EU

NASZ STANDARD

Sztuka rzemieślnicza
po ostatni detal

POLIPOL Jakość
Meble tapicerowane firmy POLIPOL, to pierwszorzędna jakość 

wykonania. Każdy mebel tapicerowany ma swoją indywidualną  
historię. Od pierwszego szkicu po ostatni szew, wszystkie detale 

są projektowane, opracowywane i optymalizowane  
w dolnosaksońskim Diepenau. Wszystkie detale są projektowane, 
testowane i optymalizowane w twórczej atmosferze, aż przyjmą 
idealną postać. Doświadczone ręce dbają również o optymalną  
współpracę konstrukcji nośnej, tapicerki i materiałów obiciowych. 

W każdej chwili proces możemy zintegrować z życzeniami 
klientów, trendami czy nowymi technologiami. W ten sposób 

powstają innowacyjne i trwałe meble – to nasze zadanie.

Meble POLIPOL są produkowane zgodnie z rzemieślniczą  
tradycją. Czuje się to w każdym elemencie mebla. Z wielką 

starannością nasz, znakomicie wykształcony, personel dba na 
stolarni, jak również w zakładzie tapicerskim i szwalni,  

o najwyższy standard rzemiosła.

Surowce pierwszej klasy, to kolejny warunek najlepszej jakości.  
Z tego powodu, na przykład, konstrukcja ramy opiera się wyłącznie  

na wysokowartościowych materiałach. Nasi doświadczeni 
tapicerzy wykorzystują wytrzymałe pianki, a wybierane przez 

firmę POLIPOL materiały obiciowe muszą odpowiadać  
najwyższym standardom. W ten sposób spełniamy życzenie 

naszych klientów, którzy chcą posiadać meble, z których przez 
długie lata będą czerpać zadowolenie.

Perfekcja formy i funkcji.



LA VITA PN-RS17021
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Strona 60

B3_1DRFV_SH45_HVS
Skóra naturalna: Rodeo - charcoal

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-rs17021

Wygląd i relaks jaki potrzebujesz
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U-Form, Einzelelemente, L-Form, verschiedene 
Sitzhöhen und viele weitere Möglichkeiten

LA VITA PN-EM17029
101

Strona 66

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-em17029

Połączenie funkcjonalności i elegancji

LALL2,5ALKV_SERKV_2,5RKVWWA1RLALR
260x265cm
Skóra naturalna: Torro - granit
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PN-EM18044

ludzie 
     i meble
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LA VITA PN-EM18044
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Strona 70

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-em18044

Trochę luksusu dla Twojego komfortu

AVLKSL3LST_CanGRSTKSAVR
315x181cm
Skóra naturalna: Rodeo - charcoal
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LA VITA PN-IN16003

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-in16003

Nowsza wygoda

Strona 28

CanGXLLSTKV_2,5RVZMoKV
190x330cm
Skóra naturalna: Vivre - kurkuma
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LA VITA PN-EM19080

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-em19080

Nowoczesna elegancja 
wysoko nad ziemią

2,5LKVVZMO_1KOGRKV
281x223cm
Skóra naturalna: Vivre - kurkuma
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NEU
Icons kontrollieren
Bilder kontrollieren 

QR Code kontrollieren

LA VITA PN-EM19098

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-em19098

Miłość do detali

AT-A_KSL3ALST_CanXLMoLiRKS
322x175cm
Skóra naturalna: Vivre - moos



112
LA VITA PN-EM19065

113

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-em19065

Elegancja w połączeniu z 
najnowszą technologią

AVL3LKVST_CanGXLMoLiRKVAVR
332x193cm
Skóra naturalna: LaTempra - anthrazit 
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PN-EM19100

ludzie 
     i meble
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LA VITA PN-EM19100

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-em19100

Ponadczasowa elegancja

KSLWAS1L3LWWAS1R_CanGXMoRKSR
275x173cm
Skóra naturalna: Vivre - kurkuma
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LA VITA PN-EM19075

119

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/pn-em19075

Elastycznie jak w życiu

PKSLWA1L3LWFAR_RERR_1,5AhoFRPKS
290x249cm
Skóra naturalna: Rodeo - charcoal
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Szuflada

Koce, pościel czy dodatkowe poduszki – szuflady są dodatkowym 
schowkiem, do którego mamy nieograniczony dostęp. Dzięki temu można 

zachować porządek, nie marnując wolnego miejsca.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/pl/
funkcje/szuflada

Pojemnik

Wiemy, jak ważne jest mądre wykorzystanie przestrzeni pokoju. 
Dlatego nasze zestawy meblowe i podnóżki oferują dodatkowy pojemnik 

na wszystkie rzeczy, które chcesz mieć pod ręką. Miejsce pod powierzchnią 
siedzenia jest łatwo dostępne i przestronne, żeby można tam było  

przechowywać również pościel i poduszki.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/pl/
funkcje/pojemnik

FUNKCJE wybrane dla Państwa

WallAway

Nieograniczony relaks
Więcej wygody dzięki funkcji wypoczynku niewymagającej odsuwania 
mebla od ściany. Funkcję WallAway wybiera się indywidualnie na każde 
siedzenie, a na życzenie może być ona regulowana ręcznie lub silnikiem 

elektrycznym. Naciśnięcie przycisku przesuwa podparcie nóg na wysokość 
siedzenia, a siedzenie wysuwa do przodu w położenie wypoczynkowe. 

Następnie siedzenie przesuwa się dalej w przód, a kąt oparcia otwiera się 
do przyjemniej pozycji leżenia. Podczas uruchamiania funkcji WallAway 

oparcie sofy pozostaje przez cały czas z dala od ściany.

Funkcja spania

Ktoś zapowiedział się z wizytą?
To nie problem, ponieważ na życzenie jest do dyspozycji funkcja spania.

W ten sposób w jednej chwili z przytulnego miejsca do siedzenia 
uzyskujemy wygodne łóżko dla gości.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/pl/
funkcje/wallaway

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/pl/
funkcje/funkcja-spania
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Funkcjonalna półka

Poprzez odwrócenie oparcia w jednej chwili mamy do dyspozycji mały 
stolik ze zintegrowanym gniazdem i złączem USB. Dzięki temu pilot czy 

filiżanka zawsze są pod ręką. Za pomocą złącza USB można ponadto  
w każdej chwili naładować urządzenia mobilne – to jeszcze jedna funkcja, 
która upraszcza każdy dzień. Powierzchnia półki jest zawsze dostarczana  

w kolorze nóg.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/pl/
funkcje/funkcjonalna-polka

Różnorodność nóg

Okrągłe lub kanciaste, wąskie lub szerokie, masywne lub filigranowe – 
oferujemy olbrzymi wybór wariantów nóg wykonanych z drewna i metalu. 
Jakie warianty są dostępne dla Państwa zestawu mebli, podpowie doradca 

sprzedaży.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/pl/
funkcje/roznorodnosc-nog

FUNKCJE wybrane dla Państwa

Regulacja głębokości siedzenia

Jest to praktyczne na przykład wówczas, kiedy dzieci towarzyszą dorosłym 
na sofie. Jeśli, podczas siedzenia, ktoś zażyczy sobie wyprostowanej pozycji, 

wystarczy skrócić powierzchnię siedziska.

Element wysuwany

Jeśli ktoś woli leżeć na sofie, zamiast siedzieć zadba o to wysuwany  
element. W przypadku obsługi ręcznej powierzchnię siedzenia można  
w ten sposób wysunąć na ok. 13 cm do przodu. Element wysuwany ze 

zmotoryzowanym napędem gwarantuje szersze siedzenie lub  
powierzchnię leżenia na ok 19 cm. W ten sposób w salonie powstaje  

dodatkowe, wygodne miejsce do siedzenia.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/pl/
funkcje/
regulacja-glebokosci-siedzenia

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/pl/
funkcje/element-wysuwany
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Formę mebli tapicerowanych można przywrócić poprzez ich oklepanie
Państwa sofa ma za sobą długą podróż. Zanim zaczniecie z niej korzystać, poprawcie nieco jej poduszki. Może zajść potrzeba 
lekkiego wymodelowania mebla po dotarciu do domu, aby przywrócić mu oryginalny wygląd.

Ewentualne nieprawidłowości (pofałdowania, wciśnięte miejsca itd.) są wynikiem transportu i w miarę upływu czasu same znikną. 
Aby przyspieszyć ten proces należy ostrożnie wyrównać tapicerkę i obicia ręką.

W tym celu wstrząsnąć nieco obydwoma rękami poduszki oparcia, wygładzając je w kierunku na zewnątrz, jak pokazano na 
rysunku. Wstrząsnąć nieco poduszkę oparcia jedną ręką, drugą ręką przytrzymując ją mocno z tyłu.

Jedną ręką przytrzymać róg poduszki i wstrząsnąć ją drugą ręką.

Po wyrównaniu powierzchni oparcia przejść do dwóch podłokietników. Oklepać je równomiernie w kierunku na zewnątrz.

Meble należy oklepać i wyrównać przed pierwszym użyciem, a następnie w regularnych odstępach czasu. Jest to charakterysty-
czną właściwością mebli tapicerowanych.

DŁUGA PODRÓŻ PAŃSTWA SOFY

Przed montażem należy koniecznie zapoznać się z paszportem produktu.
Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do tej wytycznej!

PASZPORT PRODUKTU
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Rozkładanie łóżka Szuflada Otwierany pojemnik
dalsze informacje strona 120

powierzchnia leżenia rozkładana za
pomocą metalowego uchwytu

dalsze informacje strona 121
dodatkowy pojemnik pod  

powierzchnią siedzenia

dalsze informacje strona 121
podnoszony pojemnik dostępny  
w modułach AHO, Can i XXL-HO

Dodatkowa, wstawiana poduszka 
oparciowa

Zagłówek Ręcznie regulowany ręcznie regulowany podłokietnik
regulowana wysokość i kąt nachylenia 

zagłówka 
zagłówek z funkcją przesunięcia

i optymalizacją pofałdowania
ręcznie pojedynczo regulowany 
zagłówek z funkcją przesunięcia

Podłokietnik odchylany na zewnątrz 
mebla

Funkcja sterowana silnikiem Półka funkcjonalna Akumulator Wybór wysokości siedzenia
w przypadku fotela FreeStyle i Intro 

możliwa obsługa przyciskiem
dalsze informacje strona 123

Po odwrócenie oparcia powstaje
półka ze zintegrowanym gniazdem

zasilającym i USB

do bezprzewodowej obsługi funkcji
sterowanych silnikiem

możliwy wybór dwóch 
wysokości siedziska

Nogi drewniane Nogi metalowe Wybór jakości siedzenia Boxspring
dalsze informacje strona 123

możliwy wybór 
drewnianych nóg 

dalsze informacje strona 123
możliwy wybór 

metalowych nóg 

w zależności od modelu dostępne 
wypełnienia pianka wysokoelastyczna 

Kaltschaum lub sprężyna

Warstwowe połączenie sprężyn i pianki 
wysokoelastycznej

Wybór wyglądu oparcia Wybór wyglądu podłokietnika Dostawa w 2 kolorach Szew kontrastowy

możliwy wybór różnych oparć możliwy wybór różnych 
podłokietników

możliwość łączenia dwóch 
różnych tkanin

kolorowo zaakcentowane 
nici w odcieniach beżu

podłokietnik zginany 
/ ruchomy

Dodatkowa poduszka 
do oparcia

LEGENDA

WallAway 1-silnikowa funkcja WallAway 2-silnikowa funkcja WallAway Regulacja głębokości siedzenia
dalsze informacje strona 120

ręcznie ustawiany zagłówek i podparcie 
pod nogi za pomocą opuszczanego 

uchwytu

dalsze informacje strona 120
podparcie pod nogi sterowane  

silnikiem elektrycznym (przycisk), 
ręczna regulacja zagłówka

dalsze informacje strona 120 
podparcie pod nogi i zagłówek 

sterowane silnikiem elektrycznym 
(przycisk)

dalsze informacje strona 122
głębokość siedzenia regulowana  

indywidualnie poprzez podniesienie  
i cofnięcie poduszki oparcia

Element wysuwany ręcznie Kanapa z silnikiem Leżanka z silnikiem
dalsze informacje strona 122
siedzenie sterowane ręcznie,  

wysuwane do przodu na ok. 13 cm

dalsze informacje strona 122
siedzenie sterowane silnikiem,  

wysuwane do przodu na ok. 19 cm

Naciśnięcie przycisku wysuwa fotel 
longchair, a oparcie odchyla się

Siedzisko leżanki wysuwa się a oparcie 
odchyla do pozycji leżącej

Element wysuwany
sterowany silnikiem



www.polipol-international.pl

Dane salonu sprzedaży

Wszystkie adresy można znaleźć tutaj:
www.polipol-international.pl/pl/kontakt/salony-sprzedazy
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