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Colorato

szafa z wnęką COL1
á187à85ä50

szafa COL1a
á187à85ä50

regał COL11
á187à35ä30

komoda COL8
á114à88ä40

bieliźniarka COL14
á187à85ä40

korpus:
biel

korpus:
biel

zielone 
wstawki

różowe 
wstawki

fronty:
jedwab + san remo

fronty:
jedwab + san remo

PVC PVC

nadstawka COL5
á107à120ä28

panel COL9
á22à110ä20

biurko COL10
á77à120ä59

COLORATO zielone: zestaw podstawowy
+ komoda COL8

COLORATO 
różowe: zestaw A
+ komoda COL8

N O W O Ś Ć !
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zestaw podst. – 278 cm zestaw A – 313 cm zestaw B – 278 cm

panel GB9
á42à100ä18

komoda GB12
á114à140ä42

nadstawka GB5
á147à120ä 28

spód GB4
á37à120ä60

spód GB4L
á 37à 110ä 60

spód GB4P
á 37à 110ä 60

witryna wisząca
GB2L

á138à90ä42

witryna wisząca GB2P
á138à90ä 42

witryna GB2aL
á111à105ä33

witryna GB2aP
á111à105ä33

komin
GB3
prawy
lub lewy
á199
à65ä42

szafa GB1
á199à93ä50

podstawka TV PS7
á14à98ä37

półka GB6
á 22à180ä18

wstawki:
biały połysk

korpus i fronty:
san remo

PVC

komoda GB8
á114à99ä42

Global

GLOBAL: zestaw podstawowy + komoda GB8

GLOBAL: zestaw A + komoda GB12

stół ST2
á77à140(180)ä85
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zestaw podstawowy 
310 cm

zestaw A 
280 cm

zestaw B
315 cm

szafa AU1
á197à85ä52

półka wisząca K6
á22à110ä20

panel AU9
á50à110ä18

spód AU4
á37à170/60

komin AU3
á160à30ä30

witryna AU2L i AU2P
á197à55ä42

komoda AU8
á143à90ä42

podstawka TV AU7
á14à98ä37

nadstawka AU5
á160à110ä30

fronty:
czekolada

korpus:
sosna

wstawki:
sonoma

Augusto

AUGUSTO: zestaw podstawowy
+ komoda AU8

stół SD4
á77à140(180)ä85
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wstawki:
biały 
połysk

korpus 
i fronty:

san remo PVC

wstawki:
połysk
cappuccino

korpus 
+ fronty:

czekolada

szafa BR1
á197à90ä56

witryna BR2
á197à60ä44

komin BR3
á197à60ä44

spód BR4
á46à120ä56

komoda 
BR8

á92à100ä48

komoda BR15
á135à100ä48

nadstawka spodu
 BR5

á147à120ä32

panel BR9
á65à110ä20

zestaw podstawowy – 270 cm zestaw A – 280 cm

BRUNO san remo:  zestaw A + komoda BR8 

Bruno

PVC

BRUNO czekolada:  zestaw podstawowy 
+ komoda BR8 
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szafa BX1
á197à90ä52

witryna BX2
á197à90ä40

komoda BX8
á100à101ä40

komoda BX12
á100à147ä40

komoda BX12a
á100à147ä40

witryna wisząca BX2a
á100à106ä35

komoda BX15
á141à101ä40

podstawka TV BX7
á14à98ä37

spód BX4
á37à115ä52

spód BX4L
á37à110ä52

półka BX6
á22à180ä18

panel BX9
á42à100ä18

spód BX4P
á37à110ä52

fronty:
mokka

korpus + fronty:
czekolada 

nadstawka spodu
BX5

á156à115ä30 

Bronx

BX9 + BX6 BX9 + BX6

opcje montażu
półki z panelem

BRONX: zestaw B 

PVC

zestaw podstawowy
295 cm

zestaw B 
306 cm

zestaw A 
321 cm

BRONX:  zestaw podstawowy  + komoda BX12

standardowo do każdego zestawu 
dodajemy podstawkę TV

stół SD4
á77à140(180)ä85
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BRONX:  zestaw B + komoda BX12 
kompozycja ze stołem SD4

do aranżacji wykorzystano
krzesła Bomar: www.bomarmeble.pl
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Chanell

CHANELL saleve: zestaw A

CHANELL saleve: zestaw podstawowy
+ komoda CH8
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stół SD4
á77à140(180)ä85

zestaw podstawowy – 285 cm zestaw A – 280 cm

sosna laredo
korpus

czekolada + połysk ecru
fronty

dąb sonoma
korpus

saleve + połysk cappuccino
fronty

PVC

szafa CH1
á200à90ä53

nadstawka CH5
á158à110ä31

witryna CH2
á165à85ä42

komoda CH8
á145à90ä42

witryna wisząca
CH2a

á110à85ä36 

spód mały CH4a
á35à55ä45

spód CH4P (prawy)
á35à140ä60

półka wisząca R6a 
á22à110ä20

półki R6a mogą zastępować półki 
K6 w systemach: Glamour, Keks, 
Erika, Rita, Augusto

podstawka TV AU7
á14à98ä37

spód CH4L (lewy)
á35à140ä60

CHANELL
sosna:
zestaw A
+ komoda 
CH8
kompozycja 
ze stołem 
SD4

do aranżacji wykorzystano
krzesła Bomar: 

www.bomarmeble.pl
CHANELL sosna: zestaw podstawowy + komoda CH8

CHANELL sosna: zestaw A

PVC
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szafa MAN1
á197à90ä52

witryna MAN2
á197à90ä40

komoda MAN8
á100à101ä40

podstawka TV MAN7
 á14à98ä37

nadstawka spodu MAN5
á156à115ä30 

spód MAN4
á37à115ä52

fronty:
lefkas 

korpus:
lefkas 

Manhattan

MANHATTAN:  zestaw podstawowy + komoda MAN12

uchwyty:
cappuccino

komoda MAN12
á100à147ä40

komoda MAN12a
á100à147ä40

PVC

zestaw podstawowy – 295 cm
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zestaw A – 300 cm

zestaw B – 260 cm

zestaw C – 260 cm

spód G4
á41à120ä53

panel G9
á65à110ä21

szafa G1
á200à80ä53

witryna G2
á200à60ä53

komin G3
á200à40ä43

nadstawka spodu G5
á140à120ä33

komoda G12
á135à117ä43

wenge
fronty 

jasny dąb
wstawki 

sosna laredo
korpus

PVC PVC

Glamour

stół SD3
á77à140(180)ä85

GLAMOUR:  zestaw C 
+ komoda G12 

kompozycja 
ze stołem SD3

do aranżacji wykorzystano
krzesła Bomar: www.bomarmeble.pl

GLAMOUR:  zestaw A 
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szafa PS1
á198à90ä52

komin PS3
á198à45ä42

witryna PS2
á154à45ä42

komoda PS8
á158à90ä42

spód PS4
á45à165ä60

nadstawka PS5
á142à120ä30

panel PS9
á60à89ä24

fronty 
i wstawki:

biel połysk

korpus:
san remo

jasne

fronty:
san remo

ciemne

podstawka TV 
PS7

á14à98ä37

PASSIONATA: zestaw podstawowy 
+ komoda PS8

PVC

Passionata

PASSIONATA: zestaw A

stół SD2
á77à140(180)ä85

zestaw
podstawowy 

300 cm

zestaw A 
300 cm
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do aranżacji wykorzystano
krzesła Bomar: 
www.bomarmeble.pl PASSIONATA:  zestaw A  

kompozycja ze stołem SD2
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spód ER4
á43à110ä49

szafa ER1
á198à90ä55

witryna ER2
á198à90ä42

półszafa ER7
á198à45ä56 dąb sonoma

korpus
saleve 
fronty

nadstawka ER5
á155à110ä32

komoda ER8
á86à110ä43

opcjonalnie : 
drzwi i półka

sangha
fronty

jesion
wstawki

sosna laredo
korpus

PVC

cappuccino
wstawki

Erika

zestaw podstawowy – 290 cm

ERIKA saleve: zestaw podstawowy 

ERIKA sangha: zestaw podstawowy 
+ komoda ER8

stół SD3
á77à140(180)ä85

PVC
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nadstawka R5
á135à120ä28

witryna R2
á195à35ä36

komin R3
á195à50ä42

komoda R8
á150à90ä42

spód R4
á40à120
ä60

półka wisząca 
R6a

á28à110ä19
szafa R1

á195à85ä53

fronty i korpus: 
sosna laredo

wstawki:
dąb sonoma

zestaw podstawowy – 290 cm

zestaw A – 295 cm

zestaw B – 290 cm

Rita

RITA: zestaw B + komoda R8 

PVC

stół SD3
á77à140(180)ä85
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szafa AB1
á198à90ä52

komoda AB12
á111à135ä42

panel AB9
á50à170ä24

spód AB4
á42à170ä65

komin AB3
á198à55ä52

 komoda AB8
á157à90ä40

witryna AB2 á105à170ä32

witryna AB5
á139à170ä38

stół SD1
á77à140(180)

ä85

zestaw B – 312 cm

zestaw podstawowy – 312 cm

zestaw A – 312 cm

ABSOLUT:  zestaw podstawowy + komoda AB12
ABSOLUT:  zestaw B 

+ komoda AB12 
kompozycja 

ze stołem SD1

do aranżacji wykorzystano
krzesła Bomar: www.bomarmeble.pl

fronty:
połysk ecru

PVC

korpus i fronty:
saleve

Absolut
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zestaw podstawowy
300 cm

zestaw A
300 cm

OBSESSION: zestaw podstawowy
+ komoda O8

szafa O1
á198à90ä50

komin O3 (uniwersalny)
á198à45ä40

witryna O2
á154à45ä40

nadstawka O5
á142à120ä28

spód O4
á45à165ä50

komoda O8 
á157à90ä40

panel O9
á48à109ä34

sosna laredo
korpus

saleve + połysk cappuccino
fronty

podstawka TV AU7
á14à98ä37

dąb jasny
uchwyty

Obsession

OBSESSION:  zestaw A

PVC
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zestaw podstawowy
290 cm

szafa 
P1

á187à85ä52

nadstawka biurka P5
á108à120ä32

biurko 
P10

á76à120ä56

bieliźniarka 
P14

á187à85ä42

komoda 
P8

á110à85ä40

korpus:
jesion

zielone 
wstawki

fronty:
trufla

panel PI9
á55à110ä20

szafa narożna
P1a

á187à90ä90

regał P11
á187à40
ä40

zestaw A 
290 cm

PARTY: zestaw podstawowy 
+ komoda P8

PVC

Party
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wnętrze szafy ML-15
wysokość 216 cm
szerokość 150 cm
głębokość 58 cm

wnętrze szafy ML-20
wysokość 216 cm
szerokość 200 cm
głębokość 58 cmszafa ML-15 lub ML-20

(z dużym lustrem,
drzwi przesuwne)

komoda ML3
á105à130ä42 

sypialnia

łóżko ML1

korpus
i fronty:
lefkas

PVC

wstawki:
połysk
cappuccino

wysokość ekranu 103 cm
długość łóżka 206 cm

szerokość łóżka z szafkami 265 cm
powierzchnia spania 160 x 200 cm

komoda ML2 
á105à85ä42 

N O W O Ś Ć !
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Nottesypialnia

wnętrze szafy N-15
wysokość 216 cm
szerokość 150 cm
głębokość 58 cm

wnętrze szafy N-20
wysokość 216 cm
szerokość 200 cm
głębokość 58 cm szafa N-15 lub N-20

(z dużym lustrem,
drzwi przesuwne)

komoda N3
á105à130ä42 

łóżko N1

wysokość ekranu 103 cm
długość łóżka 206 cm
szerokość łóżka z szafkami 265 cm
powierzchnia spania 160 x 200 cm

komoda N2 
á105à85ä42 

wstawki:
dąb

miodowy

korpus 
i fronty:

biel

N O W O Ś Ć !
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szafa DO4-15 lub DO4-20 szafa DO5-15 lub DO5-20 szafa DO6-15 lub DO6-20

szafa DO1-15 lub DO1-20

wnętrze szafy DO-15
wysokość 216 cm
szerokość 150 cm
głębokość 58 cm

wnętrze szafy DO-20
wysokość 216 cm
szerokość 200 cm
głębokość 58 cm

szafa DO2-15 lub DO2-20 szafa DO3-15 lub DO3-20

szafa DO8-15 lub DO8-20szafa DO7-15 lub DO7-20

szafy 
z drzwiami

przesuwnymi

korpus i fronty: 
sosna laredo

wstawki:
dąb sonoma

korpus i fronty:
dąb sonoma

wstawki: połysk
cappuccino

PVC

korpus i fronty: 
sosna laredo

fronty:
biały połysk

PVC

korpus i fronty:
dąb sonoma

fronty:
biały połysk

PVC

Domesystem

PVC
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łóżko DL1-1

łóżko DL1-4

komody DX i DY

komoda DY1
á105à85ä42

komoda DY2
á105à85ä42

komoda DY3
á105à85ä42

komoda DY4
á105à85ä42

wnętrze komody DY

wnętrze komody DXkomoda DX1
á105à130ä42 

komoda DX2
á105à130ä42

komoda DX3
á105à130ä42

komoda DX4
á105à130ä42

łóżko DL2-1

łóżko DL2-4

• wysokość ekranu łóżka 101 cm • szerokość łóżka z szafkami 260 cm • długość łóżka 206 cm • powierzchnia spania 200 x 160 cm

łóżka DL
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Domesypialnie

przykładowy zestaw
sypialni z elementów 

DOME:
od lewej szafa DO6-20

łóżko DL2-1
i komoda DX2

przykładowy zestaw
sypialni z elementów 
DOME:
od lewej
łóżko DL1-4
komoda DY3 
szafa DO7-20
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N O W O Ś Ć !

Rico
stoliki RICO 65
á45à65ä65

stoliki RICO 125
á45à125ä65 

stolik RICO-III 65 
saleve + sosna laredo

stolik RICO-II 65 
saleve + dąb sonoma

stolik RICO-V 65 
sosna laredo + dąb sonoma

stolik RICO-V 125 
sosna laredo + dąb sonoma

Biurka
á78à120ä55á77à140ä85

po rozłożeniu á77à180ä85

biurko ER10
sangha + sosna laredo

biurko AU10
sonoma + sosna laredo

biurko CH10
czekolada + sosna laredo

biurko CH10
saleve + dąb sonoma

biurko R10
sosna laredo

biurko G10
wenge + sosna laredo

stoliki

Nasz katalog nie stanowi oferty w ujęciu prawnym i przedstawia wyłącznie informacje o naszych produktach. Ze względu na technikę druku offsetowego kolory mogą się różnić od oryginalnych, dlatego 
zapraszamy do salonów, by dokładniej zapoznać się z naszymi meblami. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, które przyczyniają się do poprawienia jakości lub procesu techno-
logicznego, a nie wpływają na ogólny design wyrobu. Uwaga! Jeśli już w pełni wykorzystałeś nasz katalog i już nie jesteś zainteresowany jego zawartością – nie wyrzucaj i nie spalaj go! Przekaż 
innym zainteresowanym. Razem chrońmy środowisko naturalne!

Fabryka Mebli FADOME – A. Szindzielorz • 46-060 Złotniki, ul. Zimnicka 4 

• tel. (48) 77 459 12 00 • fax: (48) 77 459 12 01 • e-mail: fadome@fadome.eu • www.fadome.eu

• w katalogu jednostką miary jest centymetr: áwysokość, àszerokość, ägłębokość
wymiary podano z dokładnością do 5 mm

• wzornictwo naszych mebli jest zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP
• the designs are registered in Patent Office

Partner Fadome:

wymiary biurek:wymiary stołów SD:

stół SD2
san remo jasne

stół SD4
czekolada

stół SD3
sosna laredo

stół SD1
dąb sonoma


