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Nieprzemijające piękno
W Dller o długowieczności i szlachetności drewna litego 
możemy rozmawiać godzinami. Magnetyzujący urok tego 
materiału, niezwykła wytrzymałość i piękno pozwala nam 
tworzyć przedmioty, na które czas zdaje się nie działać. 
Harmonijne, piękne i jednocześnie ponadczasowe. 

Lite drewno nas inspiruje. Jego wytrzymałość i energia 
pozwala zachować piękno na długie lata. W urzeczywist-
nieniu ideału, jaki staramy się osiągnąć, pomaga nam 
skrupulatna selekcja. Wybieramy drewno najwyższej jako-
ści. Dzięki temu, wespół z najzdolniejszymi projektantami  
tworzymy meble, które przenika idea naturalnej doskona-
łości. 

Zmysłowość litego drewna
Fascynacja tym szlachetnym materiałem dalece wykracza 
poza jego ponadprzeciętną trwałość. Z równą łatwością 
ożywia on zmysł wzroku, dotyku czy zapachu. Rysunek 
słoi, faktura, kolor przekłada się na tylko jemu właściwą 
energię. 

Lite drewno od wieków inspirowało genialnych projek-
tantów, rzemieślników do tworzenia mebli wyjątkowych, 
oddających naturalność jaką człowiek odczuwa w kontak-
cie z nim. Przeniknięte tą fascynacją meble Dller stanowią 
najlepszy dowód na to, że meblarstwo jest czymś więcej niż 
rzemiosłem. Jest znajdowaniem formy dla uniwersalnego 
piękna.
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Dller by Wayne Maxwell Design
Harmonijne, proste i oryginalne wzornictwo 
stanowi o wyjątkowości projektów brytyjskich 
designerów.  Pracownia Wayne Maxwell De-
sign, z którą nawiązaliśmy stałą współpracę, 
idealnie wpisała się w naszą wizję mebli funk-
cjonalnych i nadających każdemu pomieszcze-
niu wyjątkowego charakteru.

Jakość z jakiej jesteśmy znani to przede wszyst-
kim wysokogatunkowe materiały: drewno, 
lakiery, woski i farby. Ręczne wykonanie oraz 
tradycyjna już dbałość o detal, stanowią najlep-
szą gwarancję niezawodności, z której jesteśmy 
dumni. 

Pasja
Zaletą rodzinnej firmy jest możliwość tworzenia rzeczy po-
nadczasowych i użytecznych. Zakładając Dller w 1996 roku 
postawiliśmy przed sobą ambitny cel produkowania mebli 
solidnych i pięknych. Pragnęliśmy, by elegancja, szlachetność 
nadała tylko im właściwego charakteru.

Oddając przygotowanie pierwszej kolekcji w ręce najzdol-
niejszych projektantów, stworzyliśmy podstawę własnego 
stylu. Energetyczne, lite drewno, uniwersalne projekty oraz 
sugestywna prostolinijność stały się naszym znakiem rozpo-
znawczym.

Dziś jesteśmy cenioną firmą, która wyraźnie zaznaczyła swoją 
obecność na rynku polskim, europejskim i amerykańskim. 
Do współpracy nadal zapraszamy projektantów, którzy tak, 
jak my kochają ponadczasowe, naturalne piękno. 

Z dumą możemy powiedzieć, że Dller to coś więcej niż me-
ble. To sztuka pięknego życia. 
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Krzesła
Te designerskie perełki z lekkością 
i wyrafinowaniem łączą tak różne materiały 
jak drewno, metal i plastik. Zaprojektowane 
zostały z myślą o wielkiej przyjemności 
siedzenia. Ale nie tylko.

Prosta forma inspirowana organicznymi kształ-
tami krzeseł TOM i DAW, DAR i WIRE najlepiej 
oddaje przenikającego wszystkie projekty ducha 
naturalności. Poszukiwania rozwiązań optymal-
nych, prostych i praktycznych. Uosabiającego 
głęboką potrzebę obcowania z przedmiotami 
pięknymi i funkcjonalnymi. 

Oryginalne projekty nic nie tracą na swojej pod-
stawowej funkcji. Siedziska, oparcia i nogi dają 
poczucie pełnego bezpieczeństwa dzięki ergono-
micznemu wyprofilowaniu. Nowoczesność plasti-
ku, naturalność drewna, konkretność stali, ciepło 
materiałów, przenikają się wzajemnie tworząc 
krzesła stanowiące klasę samą dla siebie. 

KRZESŁA - DLLER
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KRZESŁO WENDY  Tapicerowane, 
miękkie siedzisko. Subtelnie profilowa-
ne oparcie. I nogi z drewna bukowego. 
Tak prezentuje się dostojna elegancja 
najwyższej próby. 
Wymiary:  W98 x S50 x G59

KRZESŁO ERIC  Geometryczna 
forma z tapicerowanym siedziskiem, 
nogami z drewna bukowego najlepiej 
definiuje nowoczesną wygodę.
Wymiary:  W88 x S50 x G59

KRZESŁO WIRE  Okrzyknięte nie-
mal kwintesencją nowoczesnego stylu 
Wire wzbudza zachwyt ażurową, 
chromowaną konstrukcją. Materia-
łowa nakładka na siedzisko znacznie 
ociepla lapidarną formę.
Wymiary:  W85  x S55 x G41

KRZESŁO VIKI-PELLUCID  Klasyka 
w pop-artowym stylu uwodzi przezro-
czystym tworzywem sztucznym, lekko-
ścią i swoistym poczuciem humoru. 
Wymiary:  W90 x S36 x G40

KRZESŁO MIA-PELLUCID  Zabawa 
formą i tworzywem sztucznym to do-
skonały sposób na ożywienie klasycz-
nych kształtów i wzorów.  
Wymiary:  W63 x S30 x G34

KRZESŁO MIA-WHITE  Waria-
cja z tworzywem sztucznym w roli 
głównej, zwolennikom nowoczesności 
i twórczych odwołań do tradycji z 
pewnością zawróci w głowie. 
Wymiary:  W63  x S30 x G34

KRZESŁO VIKI-BLACK  Czarne 
tworzywo sztuczne z lekką nutą kla-
sycyzmu może oznaczać tylko jedno : 
efektowną elegancję.
Wymiary:  W90 x S36 x G40
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Kolekcja stołów zaprowa-
dzi Państwa od domku na 
francuskiej prowincji do 
nowoczesnego apartamentu 
w Nowym Jorku lub loftu 
indywidualisty. 
Wyczuwalny w każdym 
modelu kunszt projektanta 
pozwoli cieszyć się meblem 
oryginalnym i wykonanym 
z rzemieślniczą solidnością. 
Przemyślanym i pełnym 
klasy. 

Stoły
Rozpostarty między rustykalną sielanką, 
wyważoną nowoczesnością, a funkcjonalnym 
wizjonerstwem styl Dller zawsze 
wychodzi na przeciw 
potrzebie obcowania 
z przedmiotami pięknymi 
i praktycznymi. 
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Stół MAX 25
Londyńscy projektanci z Wayne Maxwell Design 
zawsze potrafią zaskoczyć świeżością spojrzenia. 
Tym razem bazując na podstawowym kształcie koła 
stworzyli dla nas odznaczający się wyrafinowaną 
prostotą stół. 

Malowaną płytę MDF dopełnili szkłem a wszystko 
wsparli na czterech nogach z lakierowanego drewna 
dębowego. W efekcie powstał mebel o klarownej 
i intrygującej formie.

Wymiary:  Ø122 x W78 
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STÓŁ 1101  Piękny bejcowany i lakierowany blat oraz malowaną 
farbą akrylową oskrzynię w całości wykonano z litego drewna 
sosnowego. Wdzięk, ozdobne, profilowane nogi oraz szufladka przy-
dają mu tradycyjnego charakteru.
Wymiary:  W78 x S180 x G90

STÓŁ 1102  Barwiony bejcą i lakierowany blat uwodzi 
rysunkiem litego drewna sosnowego. Nogi i carga pokrywa 
aksamitna warstwa farby akrylowej. 
Wymiary:  W78 x S160 x G90

STÓŁ CUB 10  Prosta, geometryczna forma idealnie oddaje 
energię litego drewna dębowego. Piękno rysunku słoi pod-
kreśliliśmy bejcą i lakierem.
Wymiary:  W75 x S140 x G90

STÓŁ MAX 10  Smukłą, wysublimowaną formę podkreślono ciepłą 
barwą farby akrylowej, która pokrywa nogi i carga. Blat barwiony 
bejcą i lakierowany cieszy oko naturalnością litego drewna dębowego. 
Wymiary:  W78 x S200 x G90

STÓŁ MAX 25 Prosta, oszczędna forma to kwintesencja 
nowoczesnego stylu. Nie pozbawiona jest jednak wdzięku, 
wyrafinowania i elegancji. Blat wykonany został z płyty MDF 
i barwionego szkła. Nóżki z lakierowanego drewna 
dębowego.  
Wymiary:  Ø122 x W78 

CUB 10/R  Dębowa prostota i funkcjonalność. Możliwość 
błyskawicznego i prostego rozłożenia zachęca do rodzinnych 
spotkań. 
Wymiary: W 78 x S 140 x G 90
  W 78 x S 200 x G 90

STOŁY - DLLER 
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Stół 1102
Jeżeli jakikolwiek stół może pobudzać 
apetyt to właśnie ten. Rodzinny i wygod-
ny będzie świadkiem wielu domowych 
przyjemności. 

Gdy sześcioosobowa rodzina zaprasza przyjaciół na obiad stół 1102 
zaoferuje dodatkową przestrzeń. W zależności od potrzeb można 
wydłużyć jeden, bądź oba końce.

Pełna wdzięku szufladka, przywodzi na 
myśl najlepsze tradycje stołów rodzinnych. 
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Stoliki
Inspiracji poszukiwaliśmy 
w Kraju Kwitnącej Wiśni, pełnej 
romantyzmu Secesji, w klarow-
nym Modernizmie. Wyczuwalne 
w kolekcji wpływy tych tradycji 
pozwoliły nam stworzyć stoliki 
o wdzięcznej, innym razem uro-
czej, ekspresyjnej formie. 

Koneser detalu, miękkich form, 
dekoracyjnych motywów, ama-
tor japońskiej prostolinijności, 
miłośnik lapidarnych, podstawo-
wych kształtów znajdzie w naszej 
kolekcji stolik, który na zawsze 
odmieni jego mieszkanie. 

STOLIKI - DLLER
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Uniwersalne wzornictwo, 
oparte na wyczuciu elegancji, 
proporcji, kształtów i mate-
riałów pozwala z łatwością 
łączyć ze sobą poszczególne 
meble. Krzesła z tworzywa 
sztucznego skomponowane 
z drewnianymi stolikami 
odkryją przed Państwem 
nowe, niezbadane, zaskaku-
jące możliwości. 
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Stolik 1507
Kwintesencja kobiecego stylu 
z nutą secesyjnej finezji. Gracja, płynna 
linia nóg, sekretna szufladka dodadzą 
pomieszczeniu szczypty tak lubianego 
romantyzmu. 
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STOLIK 1510  Przy takich stolikach pisano kiedyś listy miłosne. 
Śnieżnobiała farba akrylowa, lite drewno sosnowe przydają mu 
lekkości i subtelnego charakteru. 
Wymiary:  W72 x S110 x G33

ŁAWA 1403  Pełna spokoju i harmonii ława z litego drewna 
sosnowego pomalowanego farbą akrylową. Nogi ma mocne, 
a szufladki czarujące.  
Wymiary:  W48 x S120 x G80

ŁAWA 1404  Pomysłowość sąsiaduje w tym projekcie z 
praktycyzmem. Ujmuje naturalność litego drewna olchowego 
barwionego jedynie bejcą i lakierowanego. 
Wymiary: W48 x S100 x G100

STOLIK 1507 Secesyjna płynności linii i romantyczna aura w 
każdej kobiecie rozbudzi marzenia o wielkich emocjach. Lite 
drewno sosnowe pokryte farbą akrylową z pewnością będą temu 
sprzyjać. 
Wymiary:  W72 x S71 x G51

STOLIK 1507/N  Lite drewno sosnowe oraz subtelna szarość 
farby akrylowej podkreślają pełną gracji formę.
Wymiary:  W55 x S71 x G51

STOLIK 1508  Okrągły stolik będzie idealną podstawą dla 
ręcznie malowanych wazonów pełnych ciętych kwiatów. 
Aksamitna farba akrylowa oraz lite drewno sosnowe wzmac-
niają wrażenie miękkości i wyrafinowania. 
Wymiary:   Ø72 x W72
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Stolik MAX 22
Wayne Maxwell tym razem swój sztandaro-
wy stolik z blatem z malowanej płyty MDF 
i barwionego szkła oparł na czterech nogach. 
W efekcie powstał mebel wyrazisty i dodają-
cy przestrzeni charakteru.
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ŁAWA CUB 11 Zaprojektowana niemal z geometryczną dosko-
nałością ława emanuje spokojem i ciepłem. Dużo w tym zasługi 
litego drewna dębowego, które pokryte zostało bezbarwnym 
lakierem. 
Wymiary:  W48 x S100 x G100

STOLIK MAX 22  Design najwyższej próby autorstwa Way-
ne`a Maxwella. W prostej, ekspresyjnej formie połączona 
została malowana płyta MDF, barwione szkło z lakierowany-
mi nogami z drewna dębowego. 
Wymiary:  Ø 55 x W55

STOLIK KAWOWY MAX 24  Picie kawy przy stoliku autor-
stwa Wayne`a Maxwella to coś więcej niż przyjemność. Lite 
drewno dębowe emanuje niezwykłą energią dzięki zastoso-
waniu bezbarwnego lakieru. 
Wymiary:  Ø100 x W38

ŁAWA MAX 26  Lite drewno dębowe można zaprezentować w 
tak czytelny, jednocześnie sugestywny i oryginalny sposób, gdy 
posiada się talent Wayne`a Maxwella. Rysunek słoi podkreślony 
tylko bezbarwnym lakierem. 
Wymiary:  W38 x S40 x G70

STOLIK MAX 27  Dowcipny i zaskakujący projekt, który 
pokochacie Państwo od pierwszego wejrzenia. Brytyjski 
projektant polakierował i wybarwił stolik dwoma kolorami 
bejcy. Lite drewno dębowe nabrało dzięki temu świeżego, 
ekologicznego charakteru. 
Wymiary:  W 55 x S 50 x G 50

STOŁEK MAX 8 Kubistyczny, zapadający w pamięć projekt 
stołka wykonany został z płyty MDF. Farba akrylowa pod-
kreśla jego niezwykły kształt i oryginalność. 
Wymiary:  W43 x S45 x G36
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STOLIK KAWOWY ULW  Skądś to Państwo 
znają, prawda? Zaskakujący, przewrotny projekt 
smakowaniu kawy z pewnością doda dreszczy-
ku ekscytacji. Grube 10 mm szkło blatu wsparte 
zostało na dębowej, barwionej bejcą i lakierowanej 
podstawie. 
Wymiary:  Ø90 x 38

STOLIK MAX 07/D  Wyjątkowość projektu Wayne`a 
Maxwella zasadza się na sugestywnej prostocie i połą-
czeniu lakierowanego, dębowego blatu z metalowym 
sześcianem malowanym proszkowo. 
Wymiary:  W50 x S50 x G50

STOLIK MAX11/D  Bezkompromisowe dążenie 
do klarownej i jednocześnie harmonijnej formy 
uczyniło z  Wayne`a Maxwella absolutną ikonę 
nowoczesnego designu. Prostopadłościenny stolik 
najlepiej potwierdza słuszność tego wyróżnienia. 
Wymiary:  W40x S145 x G60

STOLIKI - DLLER
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Biblioteczki
Kolekcjonowanie książek jest czynnością nad wyraz 
zmysłową. Dzieła – w zależności od charakteru wyda-
nia – powinny znaleźć odpowiednią oprawę, sposób 
przechowywania

Wśród naszych propozycji 
biblioteczek znajdą Państwo 
meble tradycyjne, dystyngowa-
ne, idealne dla kolekcjonerskich 
wydań książek. Nowoczesność 
rozmiłowana w praktycyzmie 
i dobrze rozumianej prosto-
cie znalazła odzwierciedlenie 
w projektach Wayne`a Maxwel-
la. Świeżych i oryginalnych, jak 
zawsze. Po prostu zachwycają-
cych. 
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BIBLIOTEKA B002  Biała farba akrylowa jaką pokryta 
została biblioteczka idealnie współgra z jej klasyczną 
formą.
Wymiary:  W238 x S210 x G53

BIBLIOTEKA B003   Lite – barwione bejcą i lakiero-
wane – drewno sosnowe naturalnie skomponuje się z 
książkami, w szczególności tymi oprawionymi  w skórę. 
Wymiary:  W238 x S300 x G53

BIBLIOTECZKI - DLLER
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BIBLIOTECZKA MAX 34/35 Wayne 
Maxwell słynie z nieszablonowego podejścia 
do tradycyjnych form. Duet biblioteczek 
wykonany został z litego, barwionego bejcą 
i lakierowanego drewna dębowego. 
Tył biblioteki pomalowano farbą akrylową.
Wymiary:  W210 x S70 x G30

BIBLIOTECZKA MAX 33  Czysta, 
klarowna forma o regularnym rytmie 
pięknie koresponduje z litym drewnem 
dębowym. Rysunek słoi podkreślony 
został bejcą i lakierem. Tył biblioteczki 
pokryto farbą akrylową. 
Wymiary:  W200 x S100 x G30

BIBLIOTECZKA 3105 Biel z barwiony-
mi bejcą, lakierowanymi półkami pięknie 
współgra z klasyczną formą biblioteczki. 
Lite drewno sosnowe dodaje jej szlachet-
nego wyrazu. 
Wymiary:  W183 x S102 x G35

BIBLIOTECZKA 3111 Czysta, 
tradycyjna forma wyakcentowana 
została śnieżnobiałą bielą akrylo-
wej farby nałożonej na lite drewno 
sosnowe. 
Wymiary:  W190 x S120 x G35

BIBLIOTECZKI - DLLER
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Szafki TV
Funkcjonalność i niebanalna forma szafki pod telewizor 
nawiązująca do sugestywnej prostoty projektów z lat 60. 
i 70. z pewnością spodoba się zwolennikom harmonii. 
Każdy z projektów oparty został na przemyślanej zaba-
wie, grze podstawowych kształtów: kwadratów i prosto-
kątów. Podkreślone kolorem, zestawione z naturalnością 
drewna świetnie wkomponowują się w przestrzeń.  

SZAFKI TV - DLLER
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KOMODA TV 4107  Tradycyjna, wielofunkcyjna, rodzinna 
komoda w uniwersalnym, białym kolorze emanuje ciepłem 
i naturalnością. 
Wymiary:  W64 x S130 x G50
 

SZAFKA TV MAX/AUDIO 01   Korespondująca z desi-
gnerskimi perłami z lat 60. szafka Audio wykonana została 
z  litego, lakierowanego drewna dębowego. Horyzontalne, 
pomalowane farbą akrylową płyty MDF posłużyły do stwo-
rzenia szuflad i drzwiczek. 
Wymiary:   W55 x S180 x G50

SZAFKA TV MAX/AUDIO 02   Geometryczna, harmonijna 
stylistyka – tak charakterystyczna dla projektów Wayne`a 
Maxwella – tym razem zaowocowała szafką idealną dla sprzętu 
Audio-Wideo. Lite drewno dębowe, lakierowane koncertowo 
współgra z płytą MDF pomalowaną farbą akrylową. 
Wymiary:  W55 x S180 x G50

SZAFKA TV MAX/AUDIO 02   Wyakcentowane czarnym 
kolorem szuflady i drzwiczki z płyty MDF wydobyły drze-
miącą w projekcie elegancję i prostolinijność formy.   

SZAFKA TV MAX/AUDIO 04   Idealne 
proporcje, płaszczyzny kolorystyczne, czytelne 
odwołania do stylistyki lat 60. to największe 
atuty projektu Wayne`a Maxwella. 
Wymiary:  W53 x S180 x G48

SZAFKA TV MAX 04  z metalową podstawą.
Wymiary:  W53 x S180 x G48

SZAFKI TV - DLLER
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KOMODA TV MAX 40  Projekt przyciąga uwagę ciekawym dekorem 
na płaszczyznach drzwiczek. Ta dodatkowa faktura w postaci pionowych 
listewek, oraz subtelna dębowa podstawa nadają całości wyrafinowanej 
lekkości. 
Wymiary:  W50 x S140 x G45

Komoda TV MAX 39 
Popisowy przykład bezpretensjo-
nalnego wyrafinowania. Wayne 
Maxwell prostymi środkami czyni 
przedmiot codziennego użytku me-
blem wyjątkowym. Skrzynia komo-
dy telewizyjnej wykonana została z 
drewna sosnowego pomalowanego 
aksamitną, białą farbą akrylową. 
Nóżki z drewna dębowego pokrywa 
bezbarwny lakier. 
Wymiary:  W70 x S180 x G50

Otwierane do dołu drzwiczki dają łatwy dostęp do znacznej przestrzeni 
użytkowej wewnątrz komody.  
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MAX 04
Wyczuwalne w projekcie wpływy orientalne 
po raz kolejny udowadniają absolutne mi-
strzostwo Wayne`a Maxwella w operowa-
niu materiałem, formą, kolorem, kształtem. 
Inteligentne wykorzystanie wnętrza stolika 
wraz z pomysłowym podziałem blatu wzbudza 
zrozumiały zachwyt.
Wymiary:  Ø50 x W 59

DLLER - SZAFKI TV
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Biurka
W filozofii Dller biurko – 
podobnie jak inne meble – 
jest idealnym pretekstem do 
uczynienia go czymś więcej niż 
funkcjonalnym przedmiotem 
zapewniającym wygodę pracy.  

W swoich poszukiwaniach oryginalnych form sięgamy do 
tradycji mebli rustykalnych, odległych wzorów francuskich 
oraz tych bliższych współczesności. Wszystko po to, by praca 
kojarzyła się z przyjemnością, a otoczenie stawało się przyjaz-
nym i naznaczonym indywidualnym tonem. 

BIURKA - DLLER
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Biurko 2101
Solidne, drewniane, pełne kla-
sycznej elegancji biurko, przyciąga 
uwagę ładnym połączeniem cie-
płego odcienia masywnego blatu 
z nadającą mu lekkości bielą
Wymiary:  W80 x S153 x G75

BIURKA - DLLER
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BIURKO 2102  Współgranie lekkości z masywnością, ciepła 
białej farby akrylowej z naturalnością litego drewna sosnowego 
określa jego rustykalny charakter.
Wymiary:  W78 x S110 x G53

BIURKO HOT 03  Sugestywne wydobycie linii konstrukcji 
wzmocnione zostało głębokim odcieniem litego drewna dębo-
wego – bejcowanego i lakierowanego. Dwie dyskretne szuflady 
dodają mu intrygującego wyglądu.
Wymiary:  W77 x S120 x G50

BIURKO MAX OFF1  Projektantom z Wayne Maxwell nic po-
nad  trzy płaszczyzny litego drewna dębowego nie jest koniecz-
ne do stworzenia wymownego biurka. Bejca i lakier wzmocniły 
efekt. 
Wymiary:  W75 x S150 x  G70

Sekretarzyk 2103  Odświeżona forma sekretarzyka przy jakim 
chętnie usiedliby nasi pradziadkowie odznacza się przede wszyst-
kim pomysłowością i wielkim praktycyzmem.

Szufladki, szuflady, przegródki, szafki, rozkładany blat nie tylko 
pozwolą się przy nim rozgościć, ale pełnią także ważną funkcję 
dekoracyjną.

Wciąż aktualna forma to przykład jak oryginalnie i efektownie 
można czerpać z historii meblarstwa.  
Wymiary:  W 105 x S 100 x G 53

DLLER - STOLIKI
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MAX OFF 2  
Zestaw wykonany został z litego 
drewna dębowego barwionego bejcą. 
Lakierowanie wzmocniło głębię fak-
tury, rysunku słoi. 
Wymiary:  W62 x S45 x G45

MAX OFF 1 
Zestaw solidnego, minimalistyc-
znego biurka z szafką na kółkach 
to niezależność w czystej postaci. 
Wayne Maxwell pokazuje jak można 
separować funkcje nie tracąc na moc-
nym wyrazie. 

BIURKA - DLLER
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Sypialnia
Projektanci z Wayne Maxwell kładąc Państwa do snu na swoich 
łóżkach zadbali o pełną naturalność. Spokojne, łagodne projekty 
nastrajają do odpoczynku i sprzyjają regeneracji.

Czysta biel i ujmujący rysunek słoi, nowoczesne miękkie formy 
i rustykalne inspiracje stanowią o wyjątkowości naszych propo-
zycji. Wygoda sąsiaduje w nich z funkcjonalizmem. 

ŁÓŻKA I SZAFKI NOCNE - DLLER
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ŁÓŻKO MAX 12   Projekt łóżka Wayne Maxwell niemal kołysze do snu. 
Ciepły odcień drewna koi zmysły, a optymalne wymiary dają pełen komfort. 
Wymiary:  W95 x S160 x D200

SZAFKA NOCNA MAX 14   Poręczna, bardzo naturalna i prosta – 
w najlepszym tego słowa znaczeniu – szafka projektu  Wayne Maxwell 
ujmuje subtelnością.
Wymiary:  W55x S50 x G35
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SZAFKA NOCNA 6402  Funkcjonalny, 
lekki i wyciszony projekt szafki przywodzi 
na myśl najbardziej przyjemne sny. 
Wymiary:  W 66 x S 43 x G 35

SZAFKA NOCNA 6401  Lite drewno sos-
nowe pokryte białą farbą akrylową ładnie 
podkreśla bezpretensjonalność projektu. 
Wymiary:  W 66 x S 43 x G 35

ŁÓŻKO 6302  Klasyczne łóżko dla dwojga, z wysokim, zaznaczonym subtelnym wycięciem 
zagłówkiem. Ciepła biel, lekkość formy i przestronność czyni sen nader przyjemnym. 
Wymiary:  W120 x S160 x D200
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Pięknie profilowane, utrzymane w tren-
dach współczesnego designu łóżko Wayne 
Maxwell wykonane zostało z litego drewna 
sosnowego malowanego farbą akrylową.

Wymiary:  W100 x S160 x D200

MAX 36. z niskim przodem. Propozycja dla 
zwolenników powściągliwości i lekkości mebli. 

MAX 36. z wysokim przodem. Dla 
koneserów łóżkowych przyjemności wysoki 
tył pozwoli wygodnie oprzeć się i zatopić 
w lekturę książki, bądź ekran telewizora.

Łóżko MAX 36

ŁÓŻKA I SZAFKI NOCNE - DLLER
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SZAFKA NOCNA MAX 36   Lekka i 
zmysłowa szafka nocna. 

KOMODA MAX 37  Wayne Maxwell do pary z łóżkiem proponuje 
cały zestaw mebli, w tym także komodę. Profilowane krawędzie nadają 
wszystkim meblom z tej linii harmonijnego, ładnego charakteru. 
Wymiary:  W65 x S131 x G50

Wymiary:  W60 x S60 x G40
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Szafy
i komody
Proste, geometryczne i inspirowane 
latami 60. komody Wayne Maxwell 
odsłaniają świat harmonijnych, gustow-
nie wyeksponowanych form. Funkcjo-
nalność i uniwersalizm sprawiają, 
że z łatwością można je komponować 
z innymi meblami z naszej kolekcji. 

W krainę sielanki przeniosą Państwa 
projekty szaf, które przywołują w myślą 
piękne meble rodzinne. 
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KOMODA MAX 21   Współgranie 
kształtów, materiałów, form, idei spra-
wia, że już samo patrzenie na tę komo-
dę jest źródłem dużej przyjemności. 
Wymiary:  W122 x S55 x G40 

KOMODA MAX 16   Subtelny łuk u dołu komody w 
prosty sposób dodał jej zmysłowości. Z kolei pokryte  
bezbarwnym lakierem lite drewno dębowe odkrywa całą 
paletę wrażeń płynących z kontemplacji słoi. 
Wymiary:  W92 x S135 x G48

KOMODA MAX 17  Wertykalna, 
kolumnowa, o mocnym wyrazie ko-
moda emanuje czystą, naturalną formą. 
Lite drewno dębowe pokryte zostało 
bezbarwnym lakierem. 
Wymiary:  W121 x S60 x G46

KOMODA MAX 20   Łącząc kolor z rysun-
kiem słoi, prostokątne formy z wycięciami, 
horyzontalność z harmonią  Wayne Maxwell 
uzyskał niezwykły kontemplacyjny efekt. Peł-
ną spokoju i wyważenia komodę wykonano 
z litego drewna dębowego lakierowanego 
i barwionego bejcą. Szuflady z płyty MDF 
pomalowane zostały farbą akrylową.
Wymiary:  W57 x S143 x G48 

SZAFY I KOMODY- DLLER
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SZAFA 6103   Biała farba akrylowa pięknie wydobywa z litego 
drewna sosnowego jego naturalną łagodność, miękkość i energię. 
Do tego funkcjonalny, klarowny podział szafy sprawia, że używa-
nie jej jest tak wygodne.
Wymiary:  W190 x S160 x G62

KOMODA 5309  Zaprojektowana z dużym wyczuciem 
proporcji, funkcjonalności i niewymuszonej elegancji 
komoda wnosi do pomieszczenia wiele pozytywnej, 
rodzinnej energii. 
Wymiary:  W109 x S104 x G48

KOMODA WELLINGTON 5304   Sześć 
szufladek pełnej wdzięku Komody Welling-
ton 5304 zmieści niejedną rzecz. Emanująca 
ciepłą aurą akrylowej bieli z pewnością 
każdemu pomieszczeniu doda eleganckiego, 
wyrafinowanego charakteru. 
Wymiary:  W110 x S57 x G50
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Kredensy
W kuchni pełnej rodzinnej atmosfe-
ry nie może zabraknąć szlachetnego 
piękna kredensu. Kredensy z naszej 
kolekcji emanują naturalnością 
i wyrafinowanym projektem. 

Lite, wysokogatunkowe drewno 
wytrzyma niemal wszystko. Solid-
ny kredens nie może się bez niego 
obejść.  

KREDENSY - DLLER
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KREDENS 5105   Marzenie o kredensie pięknym, au-
tentycznie praktycznym i tchnącym tradycyjnego ducha 
do kuchni z łatwością można ziścić. Wystarczy klasyczny 
Kredens 5105. Blat i półki lakierowane i barwione bejcą 
nadają mu ciepłego charakteru.  
Wymiary:  W205 x S183 x G49

KREDENS 5106   W tradycyjnej kuchni Kredens 5106 
będzie grał rolę pierwszoplanową. Kremowa biel akry-
lowej farby zestawiona z bejcowanymi półkami i blatem, 
przeszklonymi drzwiczkami szafek zachwyca naturalno-
ścią i rodzinnym ciepłem.
Wymiary:  W210 x S156 x G49

KREDENS 5118   Odrobina wdzięku i elegancji koniecz-
na jest także w kuchni. Blat o naturalnym rysunku słoi 
wybarwiony bejcą i lakierem emanuje naturalnością. 
Wymiary:  W215 x S100 x G46

KREDENSY - DLLER
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KOMODA 5207  Utrzymana w tradycyjnej stylistyce 
drewniana komoda, nada każdemu wnętrzu naturalnej 
swojskości. Dodatkowo uroku dodaje delikatna zieleń, 
idealnie współgrająca z wybarwionym na ciepły brąz 
blatem.
W 85 x S 123x G 49

KOMODA/WINIARKA 5214   Koneserom Bordeaux 
solidna Komoda z Winiarką posłuży do przechowywa-
nia wina oraz akcesoriów. Naturalny rysunek słoi blatu 
podkreślony został bejcą i lakierem. Wytrzymałe, lite 
drewno i kremowa biel farby akrylowej tworzą wyrafino-
wany duet. 
Wymiary:  W85 x S122 x G47

KOMODA 5212 – BLAT NATURALNY   Rustykalna 
linia, sześć szufladek i dolne szafki nadają jej wiele trady-
cyjnego wdzięku. Energia, naturalność litego drewna 
emanująca z blatu wydobyta została warstwą bejcy i 
lakieru. 
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Mamy równiez inne meble...

Zapraszamy na www.dller.pl
.



Serdecznie dziękujemy firmom 
Pretty Girl oraz Taranko 
za wypożyczenie ubrań do sesji zdjęciowej 
niniejszego katalogu. 

modelka:  Monika Sobieśniewska
rysunki:  Sabina Szkarłat
zdjęcia:  Michał Leski  inti.pl

DLLER
ul. Lotnicza 90,  26-001 Masłów Pierwszy
woj. świętokrzyskie, tel/fax:  41 311-05-00 
email: info@dller.pl  
www.dller.pl

Salon Meblowy DLLER
Galeria Echo - Dekorada, ul. Świętokrzyska 20,  
25-406 Kielce, tel. 41 332-12-02
email: salonkielce@dller.pl 

Galeria Mebli Dller
Janki k/Warszawy, Al. Krakowska 20
tel. 0 227 201 707, fax  0 227 201 514
email: galeria@dller.com



Dller, ul. Lotnicza 90,  26-001 Masłów Pierwszy
woj. świętokrzyskie, tel/fax:  41 311-05-00 

email: info@dller.pl  
www.dller.pl


