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ŻYJWYGODNIE

Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu,
połączonemu z pasją i wiedzą na temat jakości,
ergonomii, komfortu oraz funkcjonalności,
marka MP Nidzica uznawana jest za jedną
z najlepszych na polskim rynku producentów
mebli tapicerowanych.
Meble MP Nidzica produkowane są zgodnie
z najnowszymi technologiami w oparciu
o współczesne trendy światowego meblarstwa.
Niemniej jednak to zaufanie licznych odbiorców
zarówno krajowych jak i zagranicznych,
pozwala nam tworzyć meble spełniające
nawet najbardziej wymagające gusta, a także
stanowiące centralne miejsce spotkań w gronie
najbliższych.
Liczymy, że zaprezentowany przez nas najnowszy
katalog wraz z nową ofertą zainspiruje Państwa
i poszerzy grono zadowolonych klientów
zgodnie z nasz ym hasłem ,,ŻYJWYGODNIE”.

ŻYJWYGODNIE

LOTUS, tkanina Novel 11/ Novel 09, firmy

LOTUS
System modułowy, który w zależności od wnętrza może być dowolnie konfigurowany. Ponieważ LOTUS jest naszym pierwszym
modelem nie posiadającym funkcji spania, całą uwagę skupiliśmy
na komforcie i ergonomii siedzenia, analizując wielogodzinną
pozycję wypoczynku. Proponujemy bardzo miękkie, dobrze wyprofilowane siedziska doskonale zespolone z linią oparcia. LOTUS
poza niezwykłą wygodą zachwyca ciekawą formą, umożliwiającą
dowolne kompozycje kolorystyczne, a także łączenie różnych gatunków tkanin, jak również ich struktur.
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ŻYJWYGODNIE

ROYAL 2F L + OTS W P, tkanina Lira 1215 firmy

ROYAL
ROYAL to połączenie idealnie wyprofilowanego oparcia z dodatkowym wsparciem lędźwi oraz sprężystego siedziska, co zapewnia
wygodny odpoczynek. Zróżnicowane układy proponowane w tym
systemie doskonale wkomponują się w każde wnętrze. ROYAL to
nie tylko codzienny relaks, ale również wygodne miejsce do nocnej
regeneracji.
Bez większego wysiłku prostymi ruchami przekształcimy komfortowy mebel w równie wygodną powierzchnię spania.
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ŻYJWYGODNIE

ROYAL 2F L + SZS P, tkanina Lira 1207 firmy

ROYAL

2F L + OTS P

2F L + OTS W P

2F L + SZS P

3F

Schemat rozkładania funkcji spania typ. PUMA
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ŻYJWYGODNIE

OXFORD OTS W L + 2F P (B), tkanina Luxo 6604 firmy

OXFORD
Ponadczasowa forma nieabsorbująca swoim stylem. Doskonale
wygląda w miękkich tkaninach, kolorach ziemi, a także delikatnych
pastelach. Jego proste kształty pozwalają na łatwy dobór materiałów obiciowych i kolorystycznych. Ruchome zagłówki kojąco
wpływają na zmęczone mięśnie karku, a ergonomiczna konstrukcja
stwarza idealne warunki do relaksu. OXFORD doskonale sprawdza
się w roli sofy z dodatkowym fotelem, jak i w wersji dużego narożnika. Łatwy w użyciu mechanizm rozkładania sprawi, że wygodny
mebel łatwo zamienimy w dużą powierzchnię spania.
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OXFORD 3F (B) + fotel (B), tkanina Luxo 6602 firmy

OXFORD 3F (A)

OXFORD

2F L +OTS P

2F L +OTS W P

2F L + SZS P

3F

Powyższe wymiary dotyczą mebli z podłokietnikiem typ B.
Podłokietnik typ A występuje wyłącznie ze stopką drewnianą.
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Schemat rozkładania funkcji spania typ. PUMA
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ŻYJWYGODNIE

MOON Puf S L + 1S BB + Bar + 1S BB + N + 2F P, tkanina Linea 11 firmy

MOON
MOON jest nowoczesną linią mebli modułowych. Jest jednym z najbardziej komfortowych mebli z oferty firmy MP.
MOON daje szerokie możliwości aranżacyjne układów sof
i narożników. Dodatkowo w układzie narożnym mebel
wyposażony jest w dużą powierzchnię spania. MOON
idealnie pasuje do nowoczesnych salonów, stanowiąc centralne
miejsce rodzinnych spotkań.
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MOON

Zagłówki w części narożnej
nie są elementami ruchomymi.

Mechanizm funkcji spania szybko i sprawnie
przemieni wypoczynek w strefę dobrego snu.
Powierzchnia spania 200 x 125 cm

tkanina Sigma 07, firmy

Schemat rozkładania funkcji spania typ. PUMA

16

17

ŻYJWYGODNIE

ZOOM SZS L + 1S BB + Bar + 1S BB + N + 2F P, tkanina Softi 06 firmy

ZOOM
Kontynuacja mebli modułowych w naszej kolekcji. Duża ilość elementów systemu umożliwia rozmaite zestawienia narożników oraz
wydłużonych kanap. Program ZOOM oferuje bardzo miękkie, dobrze wyprofilowane siedziska, a także ergonomiczne dopasowane
oparcia z możliwością regulacji wysokości i kąta zagłówka. Zestawy
mogą być wyposażone w funkcję spania.
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ŻYJWYGODNIE

ZOOM

Zagłówki w części narożnej
nie są elementami ruchomymi.

Mechanizm funkcji spania szybko i sprawnie
przemieni wypoczynek w strefę dobrego snu.
Powierzchnia spania 200 x 125 cm

tkanina Eren 07 firmy

Schemat rozkładania funkcji spania typ. PUMA
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ŻYJWYGODNIE

TIPO SZS L + 2F BB + OTSW P, tkanina Power 21 firmy

TIPO
Funkcjonalne i nowoczesne wzornictwo. Model TIPO wyposażony jest w obszerny pojemnik na pościel. Dodatkowo w tym modelu oferujemy wzbogacenie mebla o półkę pod laptopa. Model TIPO wyposażony jest w lekko działający automat, który łatwo pozwala przystosować komfortowy narożnik
w wygodną powierzchnię do spania codziennego. Narożnik, wraz
z fotelem tworzy spójną i estetyczną całość, aranżując przestrzeń w ciepły
i niebanalny sposób.

TIPO SZS L-G + 2F P (BQ), tkanina Power 11
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TIPO

Na zdjęciu podłokietnik z mechanizmem podnoszonej i obrotowej półki
(symbol - BQ). Dodatkowo wewnątrz
podłokietnika znajduje się pojemnik na
podręczne rzeczy takie jak: notatnik, telefon, pilot TV, laptop lub inne.

TIPO 2F L (A) + OTSW P, tkanina Power 11

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

2F L (B) + SZS P

2F L (B) + OTSW P

SZS L-G + 2F BB + OTSW P

Schemat rozkładania funkcji spania typ. PUMA

Bardzo szybko model TIPO można przekształcić w dużą powierzchnię spania. Powierzchnia spania 212 x 142 cm. W układzie przedstawionym powyżej
(„program” trzeci od lewej) powierzchnia spania nawet do 280 x 142 cm.
Pojemnik na pościel z mechanizmem wspomagającym unoszenie części siedzeniowo - oparciowej. Dodatkowo zabezpieczona jest pościel w pojemniku
plastikowymi ochraniaczami przed uszkodzeniem działającego mechanizmu.
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ŻYJWYGODNIE

ASTI NR P, tkanina Salsa 16 / lamówka Power 1 firmy

ASTI
ASTI to bardzo zmysłowy mebel, skrywający dużą powierzchnię spania oraz pojemnik na pościel. Jest to świetna propozycja do mieszkań o niedużych powierzchniach. Jego finezyjna
linia zbudowana została na solidnej konstrukcji z drewna
liściastego i płyty meblowej. Użyte sprężyny faliste i pianki
o wysokiej sprężystości dają niezapomniane wrażenia komfortu
i wypoczynku.

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DELFIN
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ŻYJWYGODNIE

JOP, tkanina Aruba 15 firmy

JOP
Szezlong to doskonała alternatywa dla fotela. Jest meblem do wnętrz o nieco większych powierzchniach, dlatego też świetnie sprawdzi się w salonach,
sypialni czy miejscach użyteczności publicznej typu lobby. Doskonale uzupełnia już istniejące wyposażenie salonu. Tego typu mebel jak JOP gwarantuje zarówno pozytywne wrażenie wizualne, jak i wygodę oraz komfortowy
wypoczynek. Jego budowa to solidna konstrukcja z drewna i sklejki liściastej.
Komfort JOP’a uzyskany jest użycien wysoko gatunkowych pianek poliuretanowych jak również włóknin dających miękkość i elastyczność powierzchni
siedzeniowo-oparciowej. Kształt wyprofilowany zgodnie z zasadami ergonomii ludzkiego ciała.

Na zdjęciu: JOP, tkanina Aruba 13/Aruba 19
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ELIOS NR P, tkanina Power 13, fotel Power 16 firmy

Zagłówki w części narożnej
nie są elementami ruchomymi.

Schemat rozkładania funkcji spania typ. PUMA
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ELIOS
Pełen komfortu, dzięki zastosowaniu dwóch rodzaju sprężyn
idealny do codziennego spania i wypoczynku. Wyposażony
w pojemnik na pościel oraz mechanizm wspomagający przygotowanie narożnika do dużej powierzchni spania, którą można dodatkowo zwiększyć zdejmując poduszki oparciowe. Ponadto model ELIOS wyposażony jest w dwa rodzaje regulowanych
zagłówków. W narożniku znajduje się zagłówek z regulacją kąta
nachylenia, natomiast w fotelu występuje możliwość regulacji kąta
nachylenia i wysokości.
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MONZA NR L, tkanina Kingston 09 / Vienna 01 firmy

MONZA
Niecodzienny mebel z pełnią codziennych możliwości. Dzięki ruchomym
podłokietnikom oraz regulowanemu oparciu stanie się idealnym miejscem do odpoczynku. Zainstalowane mechanizmy pozwalają na przystosowanie narożnika do funkcji spania.

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DELFIN
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ŻYJWYGODNIE

TOSCA 3F, tkanina Power 16 firmy

BERGAMO 3F, tkanina Eren 05 firmy

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DL
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BERGAMO

TOSCA

BERGAMO to subtelne nawiązanie do świetnych lat polskiego wzornictwa. Klasyczna forma, w której zastosowaliśmy równie klasyczny
mechanizm rozkładania. Detale takie jak drewniane wykończenie lub guziki nadają bryle charakteru. BERGAMO jest wręcz idealnym meblem
do “ubrania” w wysokogatunkowe materiały
o szlachetnym dotyku i spójnej strukturze. Poza
kolorami tkanin istnieje możliwość wyboru barwienia drewna.
Dzięki zastosowaniu podwójnego sprężynowania, sofa BERGAMO nadaje się do spania codziennego.

Model TOSCA to nasza kolejna propozycja klasycznego wzornictwa. Kubiczne kształty doskonale sprawdzają się w każdym pomieszczeniu.
Świetnie wkomponują się w minimalistyczne
i surowe wnętrza, jak i te w klasycznym stylu.
Dzięki zastosowaniu podwójnego sprężynowania, sofa TOSCA nadaje się do spania codziennego.

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DL
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ŻYJWYGODNIE

BARI 3F, tkanina Enzo 152, fotel Enzo 154 firmy

BARI

Schemat rozkładania funkcji spania typ. KLIK-KLAK
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BARI jest meblem doskonale wpisującym się w obecne trendy
„Scandynavian living”. Uproszczona forma o powściągliwej lini ożywiona delikatnymi wciągami. Forma modelu BARI idealnie komponuje się w nowoczesnych wnętrzach jak i tych wtórnie zaadoptowanych do celów mieszkalnych, typu loft.
Klasyczny mechanizm rozkładania sofy, pozwala w łatwy sposób
przygotować mebel do komfortowej powierzchni spania. Ponadto
pod siedziskiem znajduje się pojemnik do przechowywania pościeli.
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TAMPA 1FS L + SZSF P, tkanina A 259/ lamówka A 258

TAMPA
Program modelu TAMPA, to zgrabna i estetyczna opcja
modułowa, dająca możliwość tworzenia dowolnych konfiguracji. Pozwala to stworzyć wyjątkowe projekty wnętrz. Mebel posiada powójne sprężynowanie, dzięki temu program
TAMPA nadaje się do codziennego spania. Każdy moduł
programu TAMPA posiada pojemnik na pościel. Każda bryła
zewnętrzna z programu TAMPA występuje z boczkiem
(podłokietnikiem), nie ma możliwości zamówienia skrajnej bryły
nie posiadającej podłokietnika.
Na zdjęciu: TAMPA 3F tkanina A 250/ lamówka A 255

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DL
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TAMPA

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

Ogromną zaletą szezlonga jest fakt rozkładania i
przygotowania powierzchni do komfortowego spania. Moduł SZSF doskonale sprawdza się w pokojach
dziecięcych i młodzieżowych.
Powierznia spania 203 x 102 cm

SZSF L+1FS P
Prosty w obsłudze mechanizm rozkładania mebla do
spania.
Powierzchnia spania 203 x 147 cm
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RICO NR P, tkanina B 117/ A 23

RICO
Schemat rozkładania funkcji spania typ. PUMA
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Mebel spełniający wszelkie wymogi pomieszczeń o małych powierzchniach mieszkalnych. Jego niewielkie gabaryty pozwalają
z łatwością zaaranżować wnętrze. Forma mebla jest podkreślona
linią lamówki.
Dzięki zastosowaniu dwch rodzaji sprężyn narożnik nadaje się do
spania codziennego.
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SALTO NR L, tkanina Cairo 24 firmy

Zagłówki w części narożnej
nie są elementami ruchomymi.

SALTO
Prosta forma, która nie dominuje i nie narzuca charakteru wnęrza.
Znakomity mebel, który dzięki ruchomym zagłówkom doskonale
wpływa na komfort wypoczynku. Model ten posiada obszerny pojemnik na pościel oraz łatwo rozkładaną funkcję spania.
W narożniku znajduje się zagłówek z regulacją kąta nachylenia, natomiast w fotelu występuje możliwość regulacji kąta nachylenia i wysokości.

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DELFIN
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COSTA NR P, tkanina Enzo 163 firmy

COSTA
Nowoczesny narożnik z wysokim oparciem, na którym komfortowo
wypocząć może cała rodzina. Mebel spełniający wszelkie wymogi pomieszczeń o małych powierzchniach mieszkalnych. Jego
niewielkie gabaryty pozwalają z łatwością zaaranżować wnętrze.
W narożniku znajduje się zagłówek z regulacją kąta nachylenia, natomiast w fotelu występuje możliwość regulacji kąta nachylenia i wysokości.

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DELFIN
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ROMA 3F, tkanina Paros 2/ A 247

DENVER 3F, tkanina Paros 3 (poduszki)/ Classic 3/ Cristal 3

ROMA

DENVER

W tym modelu postawiliśmy główny nacisk na komfort
codziennego wypoczynku. Jego jakość i wygoda doskonale
odnajduje się w pomieszczeniach przeznaczonych zarówno do
przestrzeni otwartej dziennej jak i sypialnianej. Zrównoważona,
klasyczna forma nadaje wnętrzom przytulności i ciepła z nutą
romantyzmu.
Dzięki zastosowaniu podwójnego sprężynowania, sofa ROMA
nadaje się do spania codziennego.

Model DENVER jest naszym kolejnym ukłonem w kierunku
stylu i tradycji. Mebel dostojny, a jednocześnie bardzo przytulny
i ciepły. Wykorzystanie miękkich poduch w części oparciowej
daje wyjątkowy komfort. DENVER świetnie nadaje się do
codziennego wypoczynku oraz przyjęć towarzyskich.
Dzięki zastosowaniu podwójnego sprężynowania, sofa DENVER nadaje się do spania codziennego.

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DL

W modelu DENVER poduszki oparciowe wypełnione są sprężystym silikonem, co znacznie podnosi
komfort mebla.

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DL
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CORA 3F, tkanina A 287 / Vienna 01

CORA

MONCO 3F (AD), tkanina Aspen 05
Schemat rozkładania funkcji spania typ. DL

MONACO
Prosta forma w połączeniu z nowoczesnością wnosi do
wnętrz ciepło i uczucie przytulności. Zgrabny i jednocześnie
funkcjonalny mebel wyróżniający się ergonomicznym
kształtem. Podwójne podsprężynowanie sprawia, że
MONACO jest wygodnym meblem, idealnym do spania
i codziennego wypoczynku.
Doskonały i praktyczny mebel do każdego typu wnętrza.
Dzięki zastosowaniu podwójnego sprężynowania, sofa
MONACO nadaje się do spania codziennego.

Model MONACO posiada element ozdobno - funkcjonalny
w postaci drewnianych wykończeń podłokietnika (zdjęcie główne /AD/). Jest możliwość zamówienia podłokietnika bez drewna
(zdjęcie poniżej /A/).

LOGAN 3F, tkanina Power 21 / A 278

LOGAN

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DL
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Schemat rozkładania funkcji spania typ. DL
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UZUPEŁNIAJĄCE
1

1 - Zagłówek na metalowym chromowanym stelażu
2 - Pufa Owal wys. 43 / szer. 105 / gł. 63
3 - Pufa TAMPA wys. 42 / szer. 52 / gł. 52
4 - Pufa NEMO wys. 42 / szer. 52 / gł. 52
5 - Pufa Ring 65 wys. 43
6 - Pufa Ring 45 wys. 43
7 - Pufa Ring 95 wys. 43
8 - Poduszki ozdobne 45 x 45
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6
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI DLA MEBLI MODUŁOWYCH

LOTUS
ROYAL
OXFORD
MOON
ZOOM
TIPO
ASTI
JOP
ELIOS
MONZA
BERGAMO
TOSCA
BARI
TAMPA
RICO
SALTO
COSTA
ROMA
DENVER
MONACO
CORA
LOGAN
UZUPEŁNIAJĄCE
OBJAŚNIENIE SYMBOLI

2-5
6-9
10-13
14-17
18-21
22-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34
35
36-37
38-41
42-43
44-45
46-47
48
49
50
51
51
52
53

OBJAŚNIENIA SYMBOLI

1
Fotel
1S
Fotel z poj. na pościel
1S P/L
Fotel z poj. na pościel z podł. z prawej lub lewej strony
1SBB
Fotel z poj. na pościel bez podłokietników
1F
Fotel z fun. spania
1FS
Fotel z fun. spania i poj. na pościel
1FS P/L Fotel z fun. spania i poj. na pościel z podło. z prawrj lub lewej strony
2
Sofa 2 osobowa
2S
Sofa 2 osobowa z poj. na pościel
2S P/L
Sofa 2 osobowa z poj. na pościel, podło. z prawej lub lewej strony
2SBB
Sofa 2 osobowa z poj. na pościel bez podłokietników
2BB
Sofa 2 osobowa bez podłokietników
2F
Sofa 2 osobowa z fun. spania
2FS
Sofa 2 osobowa z fun. spania i poj. na pościel
2FS P/L Sofa 2 osobowa z fun. spania i poj. na pościel, podło. z prawej lub lewej strony
2F P/L
Sofa 2 osobowa z fun. spania i podło. z prawej lub lewej strony
2FSBB
Sofa 2 osobowa z fun. spania i poj. na pościel, bez podłokietników
2FBB
Sofa 2 osobowa z fun. spania bez podłokietników
3
Sofa 3 osobowa
3S
Sofa 3 osobowa z poj. na pościel
3S P/L
Sofa 3 osobowa z poj. na pościel, podło. z prawej lub lewej strony
3SBB
Sofa 3 osobowa z poj. na pościel bez podłokietników
3BB
Sofa 3 osobowa bez podłokietników
3F
Sofa 3 osobowa z fun. spania
3F BB
Sofa 3 osobowa z fun. spania bez podłokietników
3FS
Sofa 3 osobowa z fun. spania i poj. na pościel
3FS P/L Sofa 3 osobowa z fun. spania i poj. na pościel, podło. z prawej lub lewej strony
3F P/L
Sofa 3 osobowa z fun. spania i podło. z prawej lub lewej strony
3FSBB
Sofa 3 osobowa z fun. spania i poj. na pościel bez podłokietników
3FBB
Sofa 3 osobowa z fun. spania bez podłokietników
SZSF
Szezlong z poj. na pościel z fun. spania
SZSF P/L Szezlong z poj. na pościel, fun. spania, podło. z prawej lub lewej strony
SZS D P/L Szezlong z poj. na pościel, półką drewnianą, podło. z prawej lub lewej strony
SZS P/L-G Szezlong z poj. na pościel, podło. z prawej lub lewej strony zak. gazetownikiem
OTSW P/L Otomana z poj. na pościel zakończona „wyspą” prawa lub lewa strona montażu
OTSWD P/L Otomana z poj. na pościel zakończona „wyspą” drewnianą prawa lub lewa
strona montażu
OTS P/L Otomana z poj. na pościel, podłokietnik z prawej lub lewej strony
N
Narożnik z plecani pod kątem 90o
NO
Narożnik z plecami owalnymi
NK
Narożnik typ. KLIN
NT
Narożnik z plecami pod kątem rozwartym
N-20
Narożnik ze ściętym przodem siedzenia o długości 20 cm
Puf
Pufa
Puf S
Pufa z pojemnikiem
Puf S P/L Pufa z pojemnikiem, prawy lub lewy montaż
BAR
A
AD
BD
B
BQ
G

STANDARD
Sprężyna siedzeniowa typu Bonell
Sprężyna siedzeniowa falista
Drewniane listwy sprężynujące
Piankia poliuretanowa wysoko elastyczna typu HR
Możliwość ustawienia mebla blisko ściany
Wspomaganie rozkładania funkcji spania
Funkcja podnoszenia i regulacji oparcia
Funkcja regulacji podłokietnika
Pojemnik na pościel
Więcej niż jeden pojemnik na pościel
Meble w programie modułowym, własna
konfiguracja układu
Wypełnienie poduszek wkładem silikonowym

OPCJA
Regulowany zagłówek
Wymienny pokrowiec
Wybór szerokości podłokietnika
Wybór nóżki meblowej /drewno lub metal/
Szycie ozdobne na wybranych tkaninach
Podłokietnik z półką na laptopa
Gazetownik

Barek
Podłokietnik wąski
Podłokietnik wąski z półką drewnianą
Podłokietnik szeroki z półką drewnianą
Podłokietnik szeroki
Podłokietnik szeroki z półką pod laptop
Gazetownik
TKANINA Z KOLEKCJI FIRMY EPG TEXTIL		

epg-textil.com

TKANINY Z KOLEKCJI FIRMY FARGOTEX		

fargotex.pl

TKANINY Z KOLEKCJI FIRMY INDESIN		

idesin.pl

TKANINY Z KOLEKCJI FIRMY EMOTIVERO		

emotivero.pl

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych, kolorów, funkcji i wymiarów nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego. Kolory reprodukowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów tkanin ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku.
Wymiary mebli tapicerowanych są w centymetrach i podane z tolerancją 3%.
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