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ROMA
w�oski stó� rozk�adany 

Stó� rozk�adany Roma jest superfunkcjonaln� propozycj� do wn�trz 
o mniejszej powierzchni, w których ka�dy cm² ma ogromne 
znaczenie.
 
Roma charakteryzuje si� nowoczesn�, prost� form� o przemy�lanej 
konstrukcji. Z�o�ona ma zaledwie 45 cm i doskonale sprawdza si� w 
roli konsoli, toaletki czy biurka. Stó� posiada prosty w obs�udze 
mechanizm aluminiowy, pozwalaj�cy na rozsuni�cie blatu i 
umieszczenie w nim dodatkowych elementów. Nieu�ywane 
wk�adki umieszczamy w praktycznym schowku w nogach sto�u. To 
komfortowe rozwi�zanie, które nie wyst�puje w wi�kszo�ci innych 
sto�ów tego typu. Je�eli w blacie umie�cimy wszystkie trzy wk�adki 
to nasza toaletka przeobrazi si� w przestronny stó�, przeznaczony 
nawet dla o�miu osób.

Wyprodukowany we W�oszech stó� Roma powsta� z materia�ów 
przyjaznych dla �rodowiska, czyli surowców certy�kowanych FSC 
(lasów zarz�dzanych w zrównowa�ony sposób). Opakowanie 
zawiera zestaw monta�owy.
 
Wysoka jako�� wykonania i materia�ów sprawia, �e stó� jest 
niezwykle solidny i stabilny. B�dzie s�u�y� przez d�ugie lata.

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Kszta�t blatu:
Materia�:

Ilo�� wk�adek:
d�ugo�ci blatu:

Wyko�czenie 
powierzchni blatu:
Dost�pne kolory:

 

76 cm
45-186 cm
 90 cm, 120 cm
Prostok�tny
Aluminium, Termostrukturalna
P�yta wiórowa E1 z certy�katem FSC
3
1 wk�adka 45 cm
2 wk�adki 92 cm 
3 wk�adki 139 cm 
4 wk�adki 186 cm
B�yszcz�ca, Matowa

Bia�y, Beton, Marmur, Mied� 
D�b ciemny canyon, Wi�z

kolor: MARMUR

kolor: BETON

Parametry produktu:



w�oskie meble

Ko l e kc j a  n o w o c z e s n y c h  m e b l i 
w�oskich, przyci�gaj�cych uwag� 
niecodzienn� form� i po��czeniem 
kolorystycznym. Minimalistyczne, 
proste linie wspó�graj� z harmonijn� 
biel� korpusów i frontów, kontrastuj�c 
za to z elementami wyko�czonymi 
tworzywem imituj�cym struktur� 
marmuru. Ca�o�� dope�nia o�wietlenie 
L E D  z  w � � c z n i k i e m  n o � n y m . 
M e b l e  w y ko n a n o  z  m a t e r i a � ó w 
p r z y j a z n y c h  � r o d o w i s k u ,  c z y l i 
surowców certy�kowanych FSC, z 
lasów zarz�dzanych  w sposób 
zrównowa�ony.

Sza�a RTV
MARBEL

Parametry produktu:

MARBEL
Kolekcja 

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Konstrukcja korpusu:

Konstrukcja frontów:

Wyko�czenie frontów:
O�wietlenie:

 

120cm
50 cm
 30 cm
Termostrukturalna p�yta 
wiórowa E1 18 mm, 
z certy�katem FSC,
Termostrukturalna p�yta 
wiórowa E1 18 mm, 
z certy�katem FSC,
Matowe,
LED

Sza�a na buty
MARBEL

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Konstrukcja korpusu:

Konstrukcja frontów:

Wyko�czenie frontów:
O�wietlenie: 

 

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Dost�pne kolory:

Konstrukcja korpusu:
Wyko�czenie korpusu:

Konstrukcja frontów:
Wyko�czenie frontów:

 

75 cm
150 cm
 47 cm
Termostrukturalna p�yta 
wiórowa E1 18 mm, 
z certy�katem FSC,
Termostrukturalna p�yta 
wiórowa E1 18 mm, 
z certy�katem FSC,
Matowe,
LED

121 cm
88 cm
 44 cm
Bia�y, San remo (jasne)
D�b stirling
P�yta laminowana
Matowe
P�yta MDF
Po�ysk

Komoda

Komoda wysoka

MARBEL

JUDITH 
Parametry produktu:

SALO
N

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Konstrukcja korpusu:

Konstrukcja frontów:

Wyko�czenie frontów:
O�wietlenie: 

 

45 cm
120 cm
 47 cm
Termostrukturalna p�yta 
wiórowa E1 18 mm, 
z certy�katem FSC,
Termostrukturalna p�yta 
wiórowa E1 18 mm, 
z certy�katem FSC,
Matowe,
LED

Parametry produktu:

Parametry produktu:



SALON

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Konstrukcja korpusu:
Wyko�czenie korpusu:

Konstrukcja frontów:
Wyko�czenie frontów:

Pod telewizor:
Dost�pne kolory:

 

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Konstrukcja korpusu:
Wyko�czenie korpusu:

Konstrukcja frontów:
Wyko�czenie frontów:

Dost�pne kolory:

 

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Konstrukcja korpusu:
Wyko�czenie korpusu:

Konstrukcja frontów:
Wyko�czenie frontów:

Dost�pne kolory:

 

63,5 cm
150 cm
 40 cm
P�yta laminowana
Matowe
P�yta laminowana
Matowe, Po�ysk
do 70''
Bia�y, Czarny, Beton 
D�b sonoma (jasny), Buk

103 cm
120 cm
 40 cm
P�yta laminowana
Matowe
P�yta laminowana
Matowe, Po�yskBia�y, 
Czarny,  Beton
D�b sonoma (jasny), Buk

35 cm
80 cm
 40 cm
P�yta laminowana
Matowe
P�yta laminowana
Matowe, Po�yskBia�y, 
Czarny, Beton 
D�b sonoma (jasny), Buk

Meble utrzymane w skandynawskim 
klimacie i ciesz�ce si� nies�abn�c� 
popularno�ci�. Wytworne, proste bry�y 
wygl�daj� doskonale na olejowanych, 
b u ko w y c h  n o g a c h .  D r e w n i a n e 
podstawy ocieplaj� kolekcj�, dodaj�c 
jej wizualnej lekko�ci, u�atwiaj�c przy 
tym utrzymanie czysto�ci. Szereg 
funkcjonalnych wn�k i pó�ek zapewni 
miejsce na sprz�t RTV, konsole, ksi��ki i 
dodatki.

Sza�a RTV

Komoda

�awa

VERO WOOD

VERO WOOD

VERO WOOD

Parametry produktu:

Parametry produktu:

Parametry produktu:

VERO  WOOD
Kolekcja 



Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Materia�:

Dost�pny kolor:

 

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Konstrukcja korpusu:
Wyko�czenie korpusu:

Konstrukcja frontów:
Wyko�czenie frontów:

Dost�pny kolor:

 

37,5 cm
60 cm
 100 cm
Drewno,
P�yta MDF
Bia�y

75 cm
140 cm
 45 cm
P�yta MDF
Matowe
P�yta MDF
Matowe
Bia�y

Naro�nik 

Komoda 

Stolik kawowy

BERTRAM

GALENA

GALENA

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Funkcja spania:
Pojemnik na po�ciel:
Powierzchnia spania:
Wykonanie siedziska:

Wykonanie oparcia:
Konstrukcja szkieletu:     

Sposób rozk�adania:

 

90 cm
237 cm
 88 / 154 cm
TAK
TAK
204 x 122 cm
Pianka poliuretanowa, 
Spr��yny faliste
Pianka poliuretanowa
P�yta wiórowa, 
P�yta pil�niowa, Drewno
Automat DL

Parametry produktu:

Parametry produktu:

Parametry produktu :

Parametry produktu :

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Dost�pne kolory:

Konstrukcja korpusu:
Wyko�czenie korpusu:

Konstrukcja frontów:
Wyko�czenie frontów:

 

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

 Wyko�czenie korpusu:
Konstrukcja blatu:

Kolor:

 
160 cm
37 cm
 45 cm
Bia�y, Czarny, 
D�b sonoma (jasny), Buk
P�yta laminowana
Matowe
P�yta laminowana
Matowe, Po�ysk

89 cm (75 cm)
120 cm
 63 cm
Metal
P�yta MDF
Czarny / Antracyt

Sza�a RTV

Biurko

LYO

GRAPH

Parametry produktu:

Naro�nik, który wpisuje si� w aktualnie panuj�ce 
trendy wn�trzarskie to mebel doskona�y do 
o d � w i e � e n i a  k � c i k a  w y p o c z y n k o w e g o . 
Minimalistyczna forma prze�amana jest subtelnymi 
guziczkami na poduszkach oparciowych. Drewniane 
nó�ki dodaj� ca�o�ci retro powabu.



VESEMIR
Kolekcja 

SALON
Kolekcja Vesmir wpisuje si� w aktualnie 
panuj�ce trendy wn�trzarskie to meble 
doskona�e  do  od�wie�en ia  k�c ika 
wypoczynkowego. Minimalistyczna forma 
prze�amana jest dwiema poduszkami 
dekoracyjnymi, a drewniane nó�ki dodaj� 
ca�o�ci retro powabu.

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Wykonanie siedziska:

Wykonanie oparcia:
Konstrukcja szkieletu:

 

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Funkcja spania:
Pojemnik na po�ciel:
Powierzchnia spania:
Wykonanie siedziska:

Wykonanie oparcia:
Konstrukcja szkieletu:     

Sposób rozk�adania:

 

85 cm
219 cm
 150cm
TAK
TAK
204 x 120 cm
Pianka poliuretanowa, 
Spr��yny faliste
Pianka poliuretanowa
P�yta wiórowa, 
P�yta pil�niowa, Drewno
Automat DL

75 cm
74 cm
 72 cm
Pianka poliuretanowa, 
Spr��yny faliste
Pianka poliuretanowa
P�yta wiórowa, 
P�yta pil�niowa, 
Drewno

Pufa
VESEMIR

Fotel 
VESEMIR

Naro�nik 

SYPIALNIA

VESEMIR

38 cm
66 cm
 54 cm

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Parametry:

�ó�ko 
JACOBSEN

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Powierzchnia spania:
Konstrukcja szkieletu:

Materac:
Nak�adka:

Stela� w zestawie:

 

98 cm
162 cm
 212 cm
160 x 200 cm
P�yta wiórowa, 
P�yta pil�niowa, 
Drewno
TAK
TAK
TAK

Parametry produktu:

Od�wie�y wgl�d sypialni, wprowadzaj�c do 
niej przytulny klimat. Nowoczesna stylistyka 
ramy i wezg�owia przyci�ga spojrzenia i 
prezentuje si� ol�niewaj�co w po��czeniu z 
zaokr�glonymi liniami i pikowaniem. Ca�o�� 
spoczywa na drewnianych nogach, które 
nadaj� wizualnej lekko�ci i dope�niaj� ca�o��, 
doskonale komponuj�c si� z kolorem 
tapicerki.

Parametry produktu:

Parametry produktu:



Zegar
�CIENNY

Zegar
PARIS

2 cm
88 cm
 Metal 
Baterie AA

75 cm
 Metal 
Baterie AA

G��boko��:
�rednica:
Materia�:

Zasilanie:

�rednica:
Kolor:

Zasilanie:

Parametry:

Parametry:

Lampa
ZE SKRZY�OWAN� 
PODSTAW�

26 cm
47 cm
 Drewno

Szeroko��:
Wysoko��:

Materia�:

Parametry:

DEKORACJE

Lustro
CAPTAIN�S 
MIRROR

Lustro
CAPTAIN�S 
MIRROR

24 cm
Srebrny
 Drewno

150 cm
 Polipropylen
Be�owy
Br�zowy
Czarny
Szary

Szeroko��:
Kolor:

Materia�:

�rednica:
Materia�:

Dost�pne kolory:

Parametry:

Parametry:

39 cm
Czarny
 Metal

Szeroko��:
Kolor:

Materia�:

Parametry:24 cm
49 cm
 Drewno

Szeroko��:
Wysoko��:

Materia�:

Parametry:

75 cm
 120 cm 
35 / 70 cm
Prostok�tny
Termostrukturalna 
p�yta wiórowa E1, 
z certy�katem FSC
Vintage, Bia�y,
D�b ciemny canyon

Wysoko��:
Szeroko��:
G��boko��:

Kszta�t blatu:
Materia�:

Dost�pne 
kolory:

Toaletka | konsola| stó�
ITALIA

Dywan
OUTDOOR 
EARTH

Parametry:

Lampa drewniana
Z ABA�UREM



NAJWI�KSZY WYBÓR PRODUKTÓW W JEDNYM MIEJSCU
Jeste�my jednym z najwi�kszych w Polsce sprzedawc� mebli oraz dekoracji. Oferujemy wysokiej 
jako�ci meble tapicerowane i skrzyniowe, tradycyjne oraz te odpowiadaj�ce najnowszym trendom. 
Nasze sofy, naro�niki, fotele i krzes�a dost�pne s� w szerokiej gamie kolorystycznej tkanin. Sto�y, stoliki 
kawowe, meblo�cianki, rega�y czy komody z naszej oferty charakteryzuj� si� nie tylko elegancj�, ale 
tak�e du�� funkcjonalno�ci�. Specjalizujemy si� w sprzeda�y �ó�ek tapicerowanych oraz 
drewnianych, materaców, ko�der i poduszek.

WYSOKA JAKO��  |  POLSKA PRODUKCJA
Oferujemy meble polskiej produkcji, które daj� gwarancj� wysokiej jako�ci. Polscy producenci mebli 
s� znani i cenieni na ca�ym �wiecie. W Selsey przede wszystkim stawiamy na rodzime produkty i marki.

RÓ�NE MO�LIWO�CI DOSTAWY (DROPPSHIPING, SPEDYCJA).
Oszcz�dzamy Twój czas i pieni�dze zapewniaj�c ró�ne rozwi�zania transportowe w zale�no�ci od 
potrzeb. Zamówione produkty mo�emy dostarczy� bezpo�rednio pod drzwi Twoich klientów lub 
zorganizowa� transport pod wskazany przez Ciebie adres magazynu.

KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI. GWARANCJA DOST�PNO�CI PRODUKTU
Posiadamy wieloletnie do�wiadczenie we wspó�pracy z klientem biznesowym i wiemy jak wa�ny jest 
krótki termin realizacji zamówienia oraz sta�a dost�pno�� produktu. Dzi�ki w�asnemu magazynowi o 
powierzchni 1700 m2 oraz wykwali�kowanym pracownikom sprawnie realizujemy bie��ce zamówienia 
oraz ich wysy�ki.

DOST�P DO NAJNOWSZYCH PRODUKTÓW NA RYNKU
Ka�dego tygodnia w naszej ofercie pojawiaj� si� nowe meble. Wychodz�c naprzeciw potrzebom 
klientów wci�� poszukujemy nowych producentów oraz produktów. Dzi�ki temu z Selsey masz dost�p 
do nowo�ci na rynku.

PROFESJONALNE DORADZTWO ORAZ INDYWIDUALNE OFERTY
Zespó� naszych do�wiadczonych konsultantów posiada wiedz�, która pomo�e przygotowa� ofert� 
skierowan� do indywidualnych potrzeb. Ponadto jako eksperci w sprzeda�y mebli oraz dekoracji 
s�u�ymy porad� dotycz�c� cech czy danych technicznych naszych produktów.

WIELOJ�ZYCZNY DZIA� OBS�UGI KLIENTA
Dla osób ceni�cych komfort komunikacji, stworzyli�my dogodne formy obs�ugi klienta w j�zyku 
polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpa�skim oraz w�oskim. 

SELSEY POLSKA to jeden z najwi�kszych 
sprzedawców mebli  w Polsce i EU.  Oferujemy 
du�y wybór produktów w jednym miejscu, 
mo�liwo�� dropshippingu, wieloj�zyczn� 
obs�ug� klientów. 

O NAS

+48 71 889 80 59
biuro@selsey.pl
pn - pt 9:00�17:00

SELSEY Polska Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 62/8
54-139 Wroc�aw
NIP: 8943048792

www.biz.selsey.pl

NEW
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