
Stanford



Kolekcja Stanford 
błyskotliwie pomieści 
wszystkie nastoletnie 
sprawy. To system, który 
podąża za trendami, 
pobudza kreatywność i 
wspaniale się prezentuje.

Kolorystyka:

korpus:

sklejka/
szary jasny

front:

żółty curry

biały

 szary turkus pudrowy róż

sklejka crayon

możliwość 
wyboru koloru 

frontu lub szuflady

frontów

(dostępny 
wkrótce)



Projektowanie 
oddajemy 
w twoje ręce

Meble z kolekcji Stanford 
możesz komponować na kilka
sposobów, łącząc kolory, 
dobierając fronty i moduły. 

To system, w którym  
to Ty jesteś projektantem 
i tworzysz własną wersję 
idealnych mebli do pokoju 
przebojowego nastolatka. 
A może dasz mu wolną rękę? 

Spróbuj, to w końcu jego 
królestwo i strefa wolna 
od rodziców.



Zabawę z projektowaniem 
mebli Stanford zaczynamy od 

wyboru konkretnych modułów, 
takich, które są nam niezbędne  

i będą dobrze służyć na co dzień. 
Następnie przychodzi 

pora na zabawę kolorem 
i stylem mebli, a nawet ich 

funkcjonalnością. 



Wybierz kolor i miejsce 
umieszczenia frontu, baw się
stylem mebli i nadaj wnętrzu

dowolny charakter.



Kolejność 
prezentowania 

wymiarów.

1
3

2

Wymiary podane są w kolejności: szerokość (długość)/wysokość/głębokość

Regał STANFORD
REG18/8
81/171,5 /42cm

Biurko STANFORD
BIU
120/75,5/60 cm

Szafa STANFORD
SZF2D
81/171,5/60 cm

Łóżko STANFORD
LOZ/120
125/67,5/204 cm

Łóżko STANFORD
LOZ/90
95/67,5/204 cm

Szafka rtv STANFORD
RTV/160
160/53/42 cm



Nadstawka STANFORD
NADREG
81/41/42 cm

Komoda mobilna STANFORD
KTN
81/47,5/42 cm

Nadstawka STANFORD
NADSZF
81/41/60 cm

Półka STANFORD
POL/37
38/37,5 cm

Szuflady STANFORD
wymiary: 37,5/19/36,5 cm
kod produktu: SZU

Front STANFORD
FRN
37,5/37,5cm

Szuflady STANFORD do SZF2D
SZU/50
37,5/19/51,5 cm

Półka STANFORD do SZF2D
POL/55
38/55,5 cm

Półka STANFORD
POL
81/20,5/28 cm
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Black Red White S.A.
ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 84 685 02 02
e-mail: bok@brwsa.pl

Znajdziesz nas na:

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych 
w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.  
Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory pokazane  
w ulotce mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

Zobacz więcej na: 

www.brw.pl


