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POLIPOL Ludzie i meble

Te dwa słowa stanowią sedno firmy POLIPOL. Jako przedsiębiorstwo, jako producent mebli  
tapicerowanych wysokiej jakości i jako pracodawca - w centrum naszych dokonań 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.
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POLIPOL

Długoterminowy rozwój – to jest nasza siła. Jako czołowy europejski producent w branży mebli 
tapicerowanych wyróżniamy się innowacyjnymi produktami, silną orientacją na klienta i wysoką 
elastycznością. Stały rozwój tych kompetencji postrzegamy jako nasze zadanie. Tutaj i teraz. 
I w przyszłości pełnej sukcesów.

Produkty POLIPOL są wytwarzane ręcznie z zachowaniem rzemieślniczych tradycji. Każdy mebel 
tapicerowany ma swoją indywidualną 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.
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POLIPOL Filozofia 

POLIPOL to zarządzane konserwatywnie przedsiębiorstwo – ale z nowoczesnym podejściem. Mimo stałego 
wzrostu pozostajemy wierni naszym korzeniom i zasadom  średniego przedsiębiorstwa.

Człowiek stoi w centrum naszych dokonań. Produkujemy meble tapicerowane, które odpowiadają stylowi 
życia. Przemyślane, komfortowe i najwyższej jakości. Meble, które cieszą i wspierają komunikację, ponieważ 
spędza się na nich czas razem, wygodnie i w pełnym odprężeniu.

POLIPOL, to więcej niż wyjątkowe produkty. W kontaktach z naszymi klientami, partnerami handlowymi, 
jak i naszymi współpracownikami, w pierwszej kolejności stawiamy na wysoki poziom uznania – będącego 
dla nas podstawą udanej i pełnej szacunku współpracy oraz ważnym filarem kultury przedsiębiorstwa.
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POLIPOL Podstawowe wartości
Cechą naszego przedsiębiorstwa są zmotywowani współpracownicy, ich identyfikacja z produktem
oraz zadowoleni klienci.
Podstawowe wartości budują przy tym nasz sukces oraz mają odzwierciedlenie w naszej codziennej 
pracy.

Uznanie…
…oznacza dla nas pozytywne nastawienie, partnerstwo, szacunek

i zaufanie do każdego człowieka.

Odpowiedzialność…
…oznacza dla nas podejmowanie decyzji, które cechują się zrównoważonym rozwojem

i wizją w odniesieniu do współpracowników, klientów i dostawców.

Jakość…
…oznacza dla nas najwyższy standard rzemiosła, o którego realizację dbają

wykwalifikowani współpracownicy.

Projekt…
…oznacza dla nas projektowanie i optymalizację wszystkich detali i funkcji naszych mebli w twórczej

atmosferze, aż do chwili, gdy ich perfekcyjną postać nie tylko da się zobaczyć, ale również poczuć.

Racjonalność…
…oznacza dla nas zorientowane na cel i skuteczne gospodarowanie naszymi zasobami,

aby móc zagwarantować rozwój i stabilność firmy POLIPOL.
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16 – Comet-L 18 – Composition 20 – Concord-L 22 – Dakota-L 24 – Episode 26 – Graciella 28 – Luxury   30 – Nova-L
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  30 – Nova-L 34 – Push-L 36 – Shila 38 – Stick-L 40 – Toto-L 42 – Vegas-L 44 – FreeStyle-L 45 – Intro-L

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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SKÓRA NATURALNA I PRZYJEMNA

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



15

…

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.
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LA VITA COMET-L
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Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/comet-l

Ponadczasowa elegancja
Wyraźna forma czyni z kolekcji Comet-L elegancką ozdobę każdego domu, która natychmiast przyciąga wzrok.

Szczególnie dobrze pasują do tych mebli intensywne kolory. Jednocześnie, dzięki regulowanym zagłówkom
i oparciom z funkcją WallAway, meble są wyjątkowo wygodne i oferują dodatkowe miejsce do odpoczynku.

Strona 54



18

LA VITA COMPOSITION
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Dużo wygody dla wszystkich
Kształt i funkcja uzupełniają się w kolekcji Composition w całkiem szczególny sposób, ponieważ oparcia można 

dostosować do indywidualnych potrzeb również w narożnikach. W ten sposób można wspaniale odpocząć w każdej 
pozycji. Kolejną atrakcją są łukowate, regulowane podłokietniki i praktyczna funkcja WallAway – oparcia przechodzą 

w ten sposób do ulubionej pozycji, nie dotykając ściany.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/composition

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów
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Z pomysłowymi dodatkami
Niewielkie, ale finezyjne dodatki uczynią z Concord-L ulubione miejsce. Ukryte gniazdo zasilające wraz z portem USB dbają 
o szybkie naładowanie Twojego tabletu, podczas gdy Ty wygodnie odpoczywasz. Funkcja Wallaway umożliwiająca płynne  

elektryczne ustawienie oparcia, niesie ze sobą dodatkowy komfort, nie dotykając przy tym ściany. Nawet kompaktowy układ L  
oferuje dużo dodatkowego miejsca.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/concord-l

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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LA VITA CONCORD-L

Strona 56
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LA VITA DAKOTA-L

Strona 58
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Odprężająca wyspa
Zaledwie kilkoma ruchami można zmienić system Dakota-L w wygodną wypoczynkową wyspę. Równie szybko oparcie

zamienia się w praktyczny i przydatny stolik. Krótko mówiąc: sofa spełniająca indywidualne wymagania.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/dakota-l

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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Miłość do szczegółów
Filigranowe nogi nadają Episode lekkości i elegancji. Jednocześnie dzięki swojemu kompaktowemu kształtowi meble nie
dominują nawet w mniejszych pomieszczeniach. Dzięki regulowanym oparciom oferują olbrzymią wygodę w mniejszych  

i większych układach. 

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/episode

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

Strona 44
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LA VITA EPISODE
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Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów

Elastycznie jak w życiu
Zrelaksować się wygodnie przy dobrej książce lub zamknąć na chwilę oczy – system Graciella spełni każde Państwa

życzenie i zaoferuje wiele możliwości. Między innymi sześć różnych podłokietników, dwa komforty siedzenia i różne wysokości
siedziska. Dzięki elektrycznej funkcji szybko dostosują Państwo głębokość siedzenia, zgodnie z potrzebą i nastrojem.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/graciella



LA VITA GRACIELLA
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Zaproszenie do wypoczynku
Ten zestaw zapewnia to, co obiecuje jego wygodny wygląd. Przytulne oparcia i wygodne siedziska sprawiają, że nie chce
się z niego wstawać. System Luxury staje się miejscem spotkań dla całej rodziny dzięki regulowanej głębokości siedzenia,

funkcji spania i wielu ukrytym schowkom.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/luxury

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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LA VITA LUXURY
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LA VITA NOVA-L

Strona 60
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Współcześnie i indywidualnie
Nova-L stworzy w Państwa domach stylowy akcent. Wyraźne i zdecydowane wzornictwo prezentuje się wspaniale i sprawia, 

że nie potrzeba dodatkowych, ozdobnych detali. System Nova-L zapewnia wiele funkcjonalności i w każdej pozycji dba  
o indywidualną wygodę wypoczynku.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/nova-l

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

Prawdziwy cud przestrzeni
Push-L oferuje nie tylko dużo przestrzeni do siedzenia, ale również jest bardzo praktyczny. Wiele ukrytych schowków umożliwia
dokonanie błyskawicznego porządku. 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/lavita/push-l

Strona 102
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LA VITA PUSH-L
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Przytulnie jak w niebie
Dzięki wyjątkowo szerokiej powierzchni Shila oferuje niebiańską wygodę. Tutaj można zostawić codzienne

sprawy na boku i po prostu wygodnie wypocząć. Specjalne pikowanie, to nie tylko wizualna atrakcja, to również
nieporównywalna wygoda.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/shila

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



LA VITA SHILA
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Cudowna zmienność
Kolekcji Stick-L nie można porównać z żadnym stylem. Kontrastowe szwy w kolorze beżowym nadają mu wyjątkowego 
charakteru, który pasuje zarówno do rustykalnych akcesoriów, jak i nowoczesnego miejskiego stylu. Jednocześnie system 

Stick-L z klasycznej sofy przemienia się błyskawicznie w przytulne miejsce do leżakowania.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/stick-l

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



LA VITA STICK-L
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Strona 66



LA VITA TOTO-L
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Szlachetny i prosty
Proste linie systemu Toto-L nadają mu klasyczny charakter, zarówno w układzie „L”, jak i w układzie „U”. Do

wyboru mają Państwo dwa podłokietniki i dwa komforty siedzenia. Zestaw mebli można uzupełnić komfortowym
fotelem. Dzięki ukrytym schowkom i funkcji spania Toto-L staje się codziennym, wielofunkcyjnym wypoczynkiem.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/toto-l

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

Strona 72



LA VITA VEGAS-L
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Strona 106
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Mój prywatny Lounge
Idealne miejsce na odprężający wypoczynek po pracy. Vegas-L nabiera modnego stylu Lounge i przeobraża salon 
w prywatną strefę relaksu. Pikowane powierzchnie siedzenia tego przestronnego zestawu z pewnością przyciągną 

spojrzenia, a sam mebel stanie się ulubionym miejscem w domu.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/vegas-l

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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LA VITA FREESTYLE-L

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/freestyle-l

Odpręż się
Fotele wypoczynkowe dostosują się do Państwa zestawu mebli lub mogą stanowić charakterystyczny akcent.

Freestyle-L oferuje nie tylko najwygodniejsze miejsce przed telewizorem, ale dzięki swoim elektrycznie regulowanym 
siedzisku i oparciu dba również o dobre samopoczucie w pozycji leżącej. Rozmaite podłokietniki i kilka wariantów oparcia 

umożliwiają optymalne dostosowanie fotela do własnych potrzeb. Duży wybór kształtów i materiałów podstawy fotela.

Strona 76
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LA VITA INTRO-L

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/lavita/intro-l

Wygoda bez końca 
Nogi do góry, głowa w dół… Na fotelu wypoczynkowym Intro-L błyskawicznie spada poziom stresu skumulowany

podczas całego dnia. Naciśnij przycisk a fotel ustawi się w żądane położenie i przekształci w wygodne miejsce na krótką
przerwę. Czytanie, drzemka lub po prostu spoglądanie przez okno – tutaj chętnie spędzisz dłuższą chwilę. Na życzenie 

fotel jest dostępny ze szlachetną nicią kontrastową, a podstawę można wybrać w wersji drewnianej i lub metalowej.
Według własnego uznania wybierają Państwo spośród trzech wersji podłokietników i oparć.

Strona 77
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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
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…

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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50 – Amari 52 – Bliss 54 – Comet-S 56 – Concord-S 58 – Dakota-S 60 – Nova-S 62 – Oxfort
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64 – Regis 66 – Stick-S 68 – Tilio 72 – Toto-S 74 – William 76 – FreeStyle-S 77 – Intro-S

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 AMARI
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Wygodnie w każdej życiowej sytuacji
Współczesne wzornictwo łączy się z maksymalną różnorodnością – Amari spełnia Państwa marzenia o odpoczynku.

Od elektrycznie regulowanej funkcji wypoczynkowej WallAway, zintegrowanej funkcji stolika, po ukryty schowek
i wyciąganą powierzchnię do spania – niniejszy zestaw mebli można dostosować dokładnie do indywidualnych

potrzeb. Kompromisy? W żadnym razie!

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/amari

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

Nowa wygoda
Dzięki konstrukcji mebla na drewnianej nodze i strukturyzowanym materiałom obiciowym Bliss emanuje powiewem 

skandynawskiego uroku. Pięknie komponuje się z modnym stylem północnym, który koncentruje się na wygodzie. 
Całkiem naturalnie, prosto, a mimo to przytulnie, aż nie chce się wstawać.

Chcesz zastosować nieco inne akcesoria? Nogi z metalu będą tutaj odpowiednim uzupełnieniem.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/bliss
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EMOTION BLISS



EMOTION COMET-S
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Elegancko i ponadczasowo
Wyraźna forma czyni z kolekcji Comet-S elegancką ozdobę każdego domu, która natychmiast przyciąga wzrok.

Dzięki swojemu wyraźnemu kształtowi Comet-S wnosi do domu ponadczasową elegancję. Do modelu pasują zarówno
spokojne, jak i jaskrawe kolory. Jednocześnie kolekcja zyskuje dzięki regulowanym zagłówkom i oparciom oraz funkcji 

WallAway.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/comet-s

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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Z pomysłowymi dodatkami
Niewielkie, ale finezyjne dodatki uczynią z Concord-S prawdziwe ulubione miejsce. Regulowane oparcia dbają o najwyższą

wygodę również w elementach narożnych. W mgnieniu oka można rozłożyć stolik pomocniczy, a przedłużana
kanapa dostosowuje się błyskawicznie do indywidualnych potrzeb.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/concord-s

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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EMOTION CONCORD-S

Strona 20
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EMOTION DAKOTA-S

Strona 22
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Odprężająca wyspa
Zaledwie kilkoma ruchami można zmienić system Dakota-S w wygodną wypoczynkową wyspę. Równie szybko 
oparcie zamienia się w praktyczny i przydatny stolik. Krótko mówiąc: sofa, spełniająca indywidualne wymagania.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/dakota-s

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



EMOTION NOVA-S
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Współcześnie i indywidualnie
Nova-S stworzy w Państwa domach stylowy akcent. Wyraźne i zdecydowane wzornictwo prezentuje się wspaniale  

i sprawia, że nie potrzeba dodatkowych, ozdobnych detali. System Nova-S zapewnia wiele funkcjonalności  
i w każdej pozycji dba o indywidualną wygodę wypoczynku.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/nova-s

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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Kreatywnie i wszechstronnie
Uwolnijcie Państwo wodze własnej kreatywności, układając swój ulubiony zestaw mebli. Oxfort oferuje nie tylko możliwość

kolorowego zestawienia materiałów obiciowych, ale również do wyboru są liczne funkcje, między innymi pojemniki,
rozkładane powierzchnie do leżenia i kanapa regulowana silnikiem.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/oxfort

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



EMOTION REGIS
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Wygoda za naciśnięciem przycisku
Niczym dotknięty magiczną różdżką system Regis przesuwa się w ulubione położenie i dba o dobre samopoczucie.

Dotykowe sensory do obsługi zagłówka i podnóżka są ukryte między szwami. Detale, takie jak pikowane części boczne 
nadają kolekcji szczególnego uroku.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/regis

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



EMOTION STICK-S
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Cudowna zmienność
Kolekcji Stick-S nie można porównać z żadnym stylem. Kontrastowe szwy w kolorze beżowym nadają mu wyjątkowego 
charakteru, który pasuje zarówno do rustykalnych akcesoriów, jak i nowoczesnego miejskiego stylu. Jednocześnie system 

Stick-S z klasycznej sofy przemienia się błyskawicznie w przytulne miejsce do leżakowania.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/stick-s

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



EMOTION TILIO
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Nowa lekkość
Proste, lekkie wzornictwo oraz subtelne materiały takie jest Tilio. Wygodne siedzenia i szlachetne dodatki nadadzą 

elegancji pomieszczeniu. Ukryte schowki oraz dodatkowe funkcje sprawiają, że mebel jest praktyczny i komfortowy.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/tilio

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele innych możliwości łączenia modułów
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ludzie 
     i meble
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Tak pięknie, tak praktycznie
Nawet w przestronnym układzie U system Toto-S nie jest zbyt duży. Uzyskano to dzięki ponadczasowemu wzornictwu  

i wyważonym proporcjom. Zaledwie kilkoma ruchami sofę można przemienić w łóżko dla gości lub miejsce do wypoczynku 
na czas przyjemnego wieczoru z całą rodziną. Ponadto ukryty schowek czyni zestaw codziennym i wielofunkcyjnym.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/toto-s

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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EMOTION TOTO-S
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Przytulnie w każdym detalu
Przeobraź swój dom w osobistą strefę wygody. William zmienia się w mgnieniu oka w ulubione miejsce.

W kształcie U zestaw mebli jest miejscem spotkań dla rodziny i przyjaciół.
Dodatkowe funkcje jak rozkładana powierzchnia do leżenia zapraszają do wspólnego odpoczynku!

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/william

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



EMOTION WILLIAM
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EMOTION FREESTYLE-S
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Strona 44

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/freestyle-s

Odpręż się
Fotele wypoczynkowe dostosują się do Państwa zestawu mebli lub mogą stanowić charakterystyczny akcent. Freestyle-S 
oferuje nie tylko najlepsze miejsce przed telewizorem, ale dzięki swoim elektrycznie regulowanym nogom i oparciom dba 
również o dobre samopoczucie w pozycji leżącej. Rozmaite podłokietniki i oparcia umożliwiają optymalne dostosowanie 

fotela do własnych potrzeb. Do wyboru wiele kształtów i materiałów na podstawy fotela.
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EMOTION INTRO-S

Strona 45

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/emotion/intro-s

Wygoda bez końca
Na fotelu wypoczynkowym Intro-S błyskawicznie spada poziom stresu skumulowany podczas całego dnia. 
Naciśnij przycisk a fotel ustawi się w żądane położenie i przekształci w wygodne miejsce na krótką przerwę. 

Czytanie, drzemka lub po prostu wyglądanie przez okno – tutaj chętnie spędzisz dłuższą chwilę. Na życzenie fotel jest 
dostępny ze szlachetną nicią kontrastową, a podstawę można wybrać w wersji drewnianej i lub metalowej.

Według własnego uznania wybierają Państwo spośród trzech wersji podłokietników i oparć.
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NASZ STANDARD

Sztuka rzemieślnicza
po ostatni detal
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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.
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94 – Judy 96 – Loft 100 – Movie 102 – Push-S 104 – Stage 106 – Vegas-S 108 – MegaLine

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



INSCENE ALADIN
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Dokładnie mój styl
Szczególny wygląd Aladin nadaje temu zestawowi odrobinę stylu retro, który zręcznie przełamują metalowe nogi.

Jeśli chodzi o wygodę, zestaw oferuje między innymi szeroką przestrzeń do leżenia oraz rozmaite ustawienia zapewniające 
pełny relaks. W razie potrzeby do dyspozycji jest cała masa ukrytych schowków

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/aladin

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



INSCENE CALIMERO
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Tyyyle miejsca!
Głębokie powierzchnie siedzenia w układzie U nadają zestawowi charakteru Lounge. Tutaj znajdą miejsce wszyscy, którzy 
pragną się odprężyć. Praktyczne: głębokość powierzchni siedzenia można w razie potrzeby zmniejszyć w prosty sposób.

A jeśli ktoś szuka czegoś mniejszego, wybierze system Calimero w kompaktowym kształcie L.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/calimero

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

Elastyczniej się nie da
Dzięki swoim różnym materiałom obiciowym system Canto natychmiast rzuca się w oczy. Z elastycznymi zagłówkami oraz

zmiennie osadzanymi oparciami fotela longchair zestaw sprawdzi się w każdej życiowej sytuacji. Poza głębokimi
powierzchniami siedzenia funkcja rozkładania dba o nieskończoną ilość miejsca. Tak wygląda obecnie nowe życie.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/canto
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INSCENE CANTO
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INSCENE CASINO
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Doskonałe wzornictwo do strefy relaksu
Casino, to odpowiednie połączenie luzu i wygody. Szczególnie dobrze prezentuje się solo. Efektowne pikowanie 
siedzeń przyciągnie każdego w Państwa salonie. Wskazówka: do dekoracji zestawu należy zastosować nieliczne, 

ale wartościowe dodatki. Casino można idealnie uzupełnić podnóżkiem XXL o podobnym wyglądzie.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/casino

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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Nazwa zobowiązuje...
Niezależnie od tego, czy jest zielony jak trawa, bardzo duży jak „plac zabaw“, czy modny w dwóch kolorach – zestaw ten jest

przeznaczony do wypoczynku i oferuje mnóstwo miejsca dla rodziny i przyjaciół. Goście pozostają spontaniczne na noc?
Nie ma problemu – na życzenie jest również dostępna rozkładana powierzchnia do leżenia i schowek na pościel.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/chill

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



INSCENE CHILL
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INSCENE FLETCHER
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Kanapa z formatem
Dzięki swojemu charakterystycznemu kształtowi Fletcher emanuje urokiem retro. Zestaw oferuje wszystko, czego można

oczekiwać od narożnika w salonie: głęboka powierzchnia siedzenia, regulowane oparcia i tyle wygody, że odpoczynek 
mógłby trwać bez końca.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/fletcher

Układ U, układ L, pojedyncze elementy i wiele 
innych możliwości łączenia modułów
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Wpuśćmy nieco słońca!
Wysokie i smukłe oparcia systemu Judy natychmiast zwrócą uwagę gości w Państwa salonie. Jeszcze większe wrażenie
zrobią w jaskrawych kolorach. Ponieważ zestaw jest kompaktowy, mieści się również w mniejszych pomieszczeniach.

Dzięki zintegrowanemu silnikowi funkcji WallAway przesuwa się w ulubione położenie po naciśnięciu przycisku.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/judy

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



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

Cała masa możliwości
Mimo, że Loft oferuje dużo miejsca, zestaw wygląda ładnie i przestronnie. Gwarantują to wąskie zagłówki i płaskie 

podłokietniki. Poduszki i powierzchnie siedzenia z regulacją głębokości gwarantują wygodę i przytulność.
Dzięki zmiennie osadzanym oparciom fotel longchair można szybko rozłożyć, zyskując dodatkowe,  

wygodne miejsce do siedzenia.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/loft
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ludzie i meble
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INSCENE MOVIE
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Siedzenie w pierwszym rzędzie
Dzięki wyjątkowo szerokiej kanapie Movie jest niezwykle wygodny i przytulny. W filmowej czerwieni staje się  
centralnym punktem Państwa domu. Ale nawet w bardziej subtelnych kolorach zestaw zbiera punkty dzięki 
sprytnym dodatkowym funkcjom, takim jak schowki i rozkładana powierzchnia do leżenia. Jest to naprawdę  

wszechstronna kolekcja.

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

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/movie



INSCENE PUSH-S
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Prawdziwy cud przestrzeni
Push-S oferuje nie tylko masę przestrzeni do siedzenia, ale również jest całkiem praktyczny: wiele ukrytych pojemników umożliwia 

dokonanie błyskawicznego porządku. 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/inscene/push-s

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

Wygoda bez końca
Naprawdę dobrze siedzieć, wygodnie leżeć lub odprężyć się? Z zestawem Stage nie trzeba iść na żaden
kompromis, ponieważ bogaty zestaw mebli po prostu spełni Państwa oczekiwania. Zagłówki i głębokość

siedzenia można szybko ustawić zgodnie z potrzebami. I również podłokietniki są tak regulowane, że będzie mógł 
cieszyć się swoim miejscem.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/stage
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Mój prywatny Lounge
Idealne miejsce na odprężający wypoczynek po pracy. Vegas-S nabiera modnego stylu Lounge i przeobraża salon  
w prywatną strefę relaksu. Pikowane powierzchnie siedzenia tego przestronnego zestawu z pewnością przyciągną  

spojrzenia, a sam mebel stanie się ulubionym miejscem w domu.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/vegas-s

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

Strona 42
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INSCENE VEGAS-S



INSCENE MEGALINE

108



109

Miejsce na każdą sytuację 
Wygodne siedzenie, relaks czy całkiem odprężające leżenie: Megaline radzi sobie bez trudu z każdą potrzebą.

Fotel wypoczynkowy w Państwa ulubionym kolorze przyciągnie każdy wzrok, stanowiąc idealne miejsce na krótką przerwę 
lub dłuższy odpoczynek. Wzornictwo podłokietników i oparcia można wybrać całkowicie zgodnie ze swoim gustem.

Więcej informacji
www.polipol-international.pl/inscene/megaline
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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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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
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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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…

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
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LEGENDA

WallAway 1-silnikowa funkcja WallAway 2-silnikowa funkcja WallAway Ręcznie regulowany Regulacja głębokości siedzenia Półka funkcjonalna Akumulator Rozkładanie łóżka
dalsze informacje strona 110

ręcznie ustawiany zagłówek i podparcie 
pod nogi za pomocą opuszczanego 

uchwytu

dalsze informacje strona 110 
podparcie pod nogi sterowane  

silnikiem elektrycznym (przycisk), 
ręczna regulacja zagłówka

dalsze informacje strona 110 
podparcie pod nogi i zagłówek 

sterowane silnikiem elektrycznym 
(przycisk)

zagłówek z funkcją przesunięcia
i optymalizacją pofałdowania

dalsze informacje strona 112 
głębokość siedzenia regulowana  

indywidualnie poprzez podniesienie  
i cofnięcie poduszki oparcia

dalsze informacje strona 113 
Po odwrócenie oparcia powstaje

półka ze zintegrowanym gniazdem
zasilającym i USB.

do bezprzewodowej obsługi funkcji
sterowanych silnikiem.

dalsze informacje strona 110 
powierzchnia leżenia rozkładana za

pomocą metalowego uchwytu

Szuflada Otwierany pojemnik Kanapa z silnikiem ręcznie regulowany podłokietnik Element wysuwany ręcznie Zagłówek Szew kontrastowy
dalsze informacje strona 111 

dodatkowy pojemnik pod  
powierzchnią siedzenia

dalsze informacje strona 111
podnoszony pojemnik dostępny  
w modułach AHO, Can i XXL-HO

Naciśnięcie przycisku wysuwa fotel 
longchair, a oparcie odchyla się.

ręcznie pojedynczo regulowany 
zagłówek z funkcją przesunięcia

dalsze informacje strona 112 
siedzenie sterowane ręcznie,  

wysuwane do przodu na ok. 13 cm
dalsze informacje strona 112 

siedzenie sterowane silnikiem,  
wysuwane do przodu na ok. 19 cm

regulowana wysokość i kąt nachylenia 
zagłówka 

kolorowo zaakcentowane 
nici w odcieniach beżu

Wybór wyglądu oparcia Wybór wyglądu podłokietnika Funkcja sterowana silnikiem Nogi metalowe Nogi drewniane Dostawa w 2 kolorach Wybór jakości siedzenia Wybór wysokości siedzenia
możliwy wybór różnych oparć możliwy wybór różnych 

podłokietników
w przypadku fotela FreeStyle i Intro 

możliwa obsługa przyciskiem
możliwy wybór 

metalowych nóg 
możliwy wybór 

drewnianych nóg 
możliwość łączenia dwóch 

różnych tkanin
w zależności od modelu dostępne 

wypełnienia pianka wysokoelastyczna 
Kaltschaum, sprężyna lub Boxspring

możliwy wybór dwóch 
wysokości siedziska
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WallAway 1-silnikowa funkcja WallAway 2-silnikowa funkcja WallAway Ręcznie regulowany Regulacja głębokości siedzenia Półka funkcjonalna Akumulator Rozkładanie łóżka
dalsze informacje strona 110

ręcznie ustawiany zagłówek i podparcie 
pod nogi za pomocą opuszczanego 

uchwytu

dalsze informacje strona 110 
podparcie pod nogi sterowane  

silnikiem elektrycznym (przycisk), 
ręczna regulacja zagłówka

dalsze informacje strona 110 
podparcie pod nogi i zagłówek 

sterowane silnikiem elektrycznym 
(przycisk)

zagłówek z funkcją przesunięcia
i optymalizacją pofałdowania

dalsze informacje strona 112 
głębokość siedzenia regulowana  

indywidualnie poprzez podniesienie  
i cofnięcie poduszki oparcia

dalsze informacje strona 113 
Po odwrócenie oparcia powstaje

półka ze zintegrowanym gniazdem
zasilającym i USB.

do bezprzewodowej obsługi funkcji
sterowanych silnikiem.

dalsze informacje strona 110 
powierzchnia leżenia rozkładana za

pomocą metalowego uchwytu

Szuflada Otwierany pojemnik Kanapa z silnikiem ręcznie regulowany podłokietnik Element wysuwany ręcznie Zagłówek Szew kontrastowy
dalsze informacje strona 111 

dodatkowy pojemnik pod  
powierzchnią siedzenia

dalsze informacje strona 111
podnoszony pojemnik dostępny  
w modułach AHO, Can i XXL-HO

Naciśnięcie przycisku wysuwa fotel 
longchair, a oparcie odchyla się.

ręcznie pojedynczo regulowany 
zagłówek z funkcją przesunięcia

dalsze informacje strona 112 
siedzenie sterowane ręcznie,  

wysuwane do przodu na ok. 13 cm
dalsze informacje strona 112 

siedzenie sterowane silnikiem,  
wysuwane do przodu na ok. 19 cm

regulowana wysokość i kąt nachylenia 
zagłówka 

kolorowo zaakcentowane 
nici w odcieniach beżu

Wybór wyglądu oparcia Wybór wyglądu podłokietnika Funkcja sterowana silnikiem Nogi metalowe Nogi drewniane Dostawa w 2 kolorach Wybór jakości siedzenia Wybór wysokości siedzenia
możliwy wybór różnych oparć możliwy wybór różnych 

podłokietników
w przypadku fotela FreeStyle i Intro 

możliwa obsługa przyciskiem
możliwy wybór 

metalowych nóg 
możliwy wybór 

drewnianych nóg 
możliwość łączenia dwóch 

różnych tkanin
w zależności od modelu dostępne 

wypełnienia pianka wysokoelastyczna 
Kaltschaum, sprężyna lub Boxspring

możliwy wybór dwóch 
wysokości siedziska

Element wysuwany 
sterowany silnikiem



www.polipol-international.pl

Dane salonu sprzedaży

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


