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Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od sklepu. Wszystkie
przedstawione ceny zawierają podatek VAT i są aktualne w chwili druku. Staramy się
utrzymywać ceny na ustalonym poziomie, jednak rezerwujemy sobie prawo do zmiany cen,
jeżeli zmianie ulegną koszty, na które nie mamy wpływu. Informacje o rozmiarach oddają jedynie
przybliżone wielkości i są przedstawione w celach orientacyjnych. Jeśli wielkość produktu ma
kluczowe znaczenie ze wzglądu na planowany sposób jego wykorzystania, zalecamy byś dokonał
dokładnych pomiarów w jednym z naszych sklepów. Kolory produktów przedstawione w katalogu
mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie
oferowane przez nas produkty były w ciągłej sprzedaży i z góry przepraszamy jeżeli chwilowo jakiś
produkt będzie niedostępny powodu dużego popytu. Niektóre produkty są sezonowe i mogą być
magazynowane tylko przez krótki czas.
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Natura, Naturalnie, MUJI.
To dość oczywiste, ale natura nie jest prosta.
Tworzenie, troska o każde stworzenie, konkurowanie ze sobą.
W rezultacie, powstaje równowaga, którą jest sama natura.
Natura jest bardzo zróżnicowana.
Natura łączy wszystko: miejsca takie jak pustynie, gdzie nie ma prawie nic;
tropikalne lasy deszczowe gdzie tętni życie;
Oraz kraje, gdzie ludzie żyją skromnie w zgodzie z naturą.
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Czujemy spokój gdy nasze życie łączy się z naturą.
Promienie słońca na ścianie, woda w szklance,
szum wiatru czy stukot kroków wyciszają nas.
MUJI pojawiło się na rynku w 1980 r. z 40 produktami.
Teraz produkujemy ich aż 7 000. I wciąż się rozwijamy.
Ożywiamy małe myśli, które powstają
z obserwacji każdego aspektu codziennego życia.
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Życie w dostatku nie polega na otoczeniu się wieloma przedmiotami,
Ale na prawdziwym wykorzystaniu zmysłów.
I podobnie, obfitość materiału nie zawsze ma swoje źródło w jakości.
Najważniejsze by materiał pozytywnie podbudzał wrażliwość jego użytkownika.
Miłe uczucie, takie jak miękka ściereczka do naczyń w dłoni,
świeżo wysuszone prześcieradła w łóżku, które sam wybrałeś.
Poczujesz je gdy obudzisz i ożywisz swoje zmysły.
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Natura wciąż się zmienia. Nigdy nie odpoczywa,
jest w ciągłym ruchu, rośnie i oddycha. Gdy na jasnym horyzoncie
wstaje słońce światło się zmienia, czarując ferią barw:
granat, ciemna zieleń, czerwień, purpura i znów granat.
Niektórzy mówią, że kształt to „gest” życia w zderzeniu z naturą.
Ludzie zwracają wzburzone fale naturze, skąd przyszły.
Na przybrzeżu, pomiędzy światami stworzonymi przez naturę i człowieka,
tworzymy naszą przestrzeń życiową.
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Czasami urzeka nas czyjś głos, nie figura czy twarz.
Możesz to nazwać głosem, ale to też niesłyszalny dźwięk,
aura, która on lub ona roztacza, coś co Cię przyciąga.
Ponieważ naszych materiałów i kształtów możesz używać przez lata,
zaczynają one do Ciebie przemawiać: obuwie domowe pozostawione na słońcu,
bawełniana narzuta z charakterem, albo poduszka: ich odległe głosy
zaczynają przyjemnie wypełniać atmosferę Twojego codziennego życia.
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Czasami materiały bardziej nas przyciągają niż gotowe wyroby.
Skręcamy zebraną bawełnę we wspaniałą, kunsztowną nić.
Sprężyste włókna konopne zamieniamy w wytrzymałą nić.
Urządzenie do przędzenia, w którym wrzeciono wkłada się w otwór
w okrągłym płaskim kamieniu nazywa się kołowrotkiem,
a ten używany był od początków ludzkości.
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Obracając tym urządzeniem nawijano nić, później tkano i pleciono.
W ten sposób ludzie stworzyli tkaninę.
Od wieków ludzie z przyjemnością zanurzają twarze
w bawełniane ręczniki czy wskakują w lnianą pościel.
Lampy dają nie tylko światło, ale także zapewniają spokój ciału i duszy.
Przypomnij sobie kolor światła. Na pewno znajdziesz odcień, który Cię ukoi.
Dotyk materiału również może przynieść przyjemne doznania.
Nawet jeśli nie otacza Cię wiele przedmiotów, na pewno są wśród nich takie,
które przywiodą wspomnienia, które nosisz w sobie od dzieciństwa.
Te niezliczone wspomnienia przenikają do Twojego otoczenia.
I tak powstaje kojące, przyjazne i wyjątkowe miejsce dla Ciebie.
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Meble LD 
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Sofa wypełnienie naturalne 
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Pokrowce na sofy 
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Poduszki i poszewki ozdobne 
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Kapcie 
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Nowy produkt

Regał HDF

Opis

Oznaczenia
Szczegóły na str. 19
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Akcesoria kuchenne

47549201 Szeroki, 5 półek 

Kąpiel i pranie

Sprzątanie

Ręczniki 

160

System narzędzi do sprzątania 
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Łazienka i toaleta 

163

Akcesoria / kosze na śmieci 
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Pranie 
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Wieszaki i akcesoria
do przechowywania odzieży 
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Urządzenia i zegary
Urządzenia kuchenne 
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Oczyszczacz powietrza 
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Wiatraczki 
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Aroma dyfuzor 
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Elektronika domowa 
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Urządzenia kosmetyczne 

184

Zegary 

185

Oznaczenia w tym katalogu

nazwa produktu

1

Kąpiel, pranie
i akcesoria do sprzątania

Sprzęty domowe

Informacje o produkcie (przykład)

Numer i cena produktu

Zastawa stołowa

Tekstylia i kapcie

Puf 
Sofa modułowa

Naczynia i sprzęt
kuchenny

Naturalny dąb 

Bielizna pościelowa

Łóżko z szufladami

Jak korzystać
z katalogu?
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Łóżko systemowe 

Sofy i tekstylia

Naczynia szklane 

Polipropylen 

Sypialnia

Biurko
Biurko i szafka biurowa 
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Stoły / krzesła
117

Regały stal nierdzewna 

Regały HDF

Łóżka i pościel

Stoły, krzesła i biurka

Przechowywanie / organizacja

2

250 PLN

szer. 37.5 × gł. 29 × wys. 180 cm
Wymiary wewnętrzne półki: szer. 34 × gł. 27.5 × wys. 34 cm
Obciążenie zamonotanej półki: 15 kg na półkę,
łącznie 40 kg

Premiera nowego
produktu
Wiosna/Lato 2017

Produkt zdobył
nagrodę iF Design
Award

Oznaczenia
dotyczące prania
[Przenaczone
do prania w pralce]

Przechowywanie i archiwizacja
Produkty, które wymagają
użycia śrubokręta Philips

Montaż wymagany
+ czas montażu
(w minutach)

Pasuje do
przechowywania płyt CD

Pasuje do
przechowywania płyt DVD

Montaż możliwy
przez 1 osobę

Montaż możliwy przez
2 lub więcej osób

Produkt pasuje do
regału stal nierdzewna

Produkt pasuje do
regału dąb / orzech

Można prać w pralce

[Prać mechanicznie (w pralni)]
Można prać w pralce (w pralni)

[Prać tylko ręcznie]
Można prać ręcznie

[Prać tylko chemicznie]

Produkty w dużym
opakowaniu

Pasuje do przechowywania
dokumentów w formacie A4

Prać tylko chemicznie

[Prać tylko chemicznie
(przy użyciu środków
czyszczących na bazie
związków ropopochodnych)]
Prać tylko chemicznie
(środki czyszczące na bazie
związków ropopochodnych)

[Nie prać]
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Przechowuj mądrze i uwolnij przestrzeń.

PRZECHOWYWANIE
I MEBLE DO PRZECHOWYWANIA.

System przechowywania MUJI to sposób na uporządkowa-

ną atmosferę Twojego domu. Zorganizuj przedmioty wokół

nie przedmiotów wokół Ciebie i stworzenie miłej atmosfery

Ciebie i uwolnij przestrzeń do życia, tak by pasowała ona do

w codziennym życiu. Chociaż nasze meble projektowane są

Ciebie. Ustawiaj i przestawiaj biurka i krzesła by z miejsca

w oparciu o standardy typowe dla wnętrz japońskich domów,

pracy stawały się miejscem spotkań. Ciesz się czasem spę-

łączą one pozornie różne style i kultury. Elementy systemu

dzanym w pokoju dziennym, w którym na ścianach znajdą się

można ustawiać samodzielnie lub łączyć w zestawy, tak by

Twoje ulubione przedmioty. MUJI pomoże Ci stworzyć proste

uporządkować przedmioty i efektywnie wykorzystać prze-

i przyjemne życie.

strzeń. Różnorodność materiałów, z których produkujemy
nasze meble współgra z różnymi wnętrzami, a pasujące do
nich pudełka i koszyki pozwalają tworzyć naturalną i swobod-
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Str. 20, 21, 22, 23 – Regały ze stali nierdzewnej, str. 27
Str. 20, 23 – Półki wiszące, str. 38
Str. 23 – Pojemnik PP biały z pokrywą, str. 53
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Str. 24, 25 – Regał HDF, str. 37
Str. 24, 25 – Półki wiszące, str. 38
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Regały ze stali
nierdzewnej

Regał ze stali nierdzewnej, który sam możesz skomponować tak,
by pasował do Twojego wnętrza i potrzeb. Stwórz swój własny,
funkcjonalny regał, który może spełniać funkcje wieszaka na pranie,
szafy, półki na książki czy biurka.

Meble do przechowywania

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Regały stal nierdzewna



27

Regały dąb / orzech 

Mieszaj i łącz różne elementy dodatkowe by stworzyć

Powiększaj swój regał w górę i na boki.

idealny regał modułowy.

Ponieważ nie ma on tyłu, może również służyć

31

jako ścianka działowa.

Element
podstawowy
Stal nierdzewna, str. 28

Półka
Rama		
Poprzeczka
stabilizująca
Stal nierdzewna, str. 28

Regały HDF 

26

37

Półki wiszące 

Lekkie i solidne regały mogą być ustawione pionowo

Łatwe do powieszenia półki pozwolą na efektywne

lub poziomo.

wykorzystanie powierzchni.

38

Panel
zabudowy tyłu

Panel zabudowy
bocznej

Stal nierdzewna, str. 29

Stal nierdzewna, str. 29

27

Regał stal nierdzewna
1

Podstawowy zestaw składa się z elementów w dwóch różnych rozmiarach.
Półki dostępne w dwóch wersjach: dąb i orzech.

2

Szeroki 5 półek

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

1

Regały stal nierdzewna

		 61179063
		 61179032
		 61179070
		 61179049
		 61179087
		 61179056

2

3

1650 PLN
1350 PLN
1350 PLN
1150 PLN
1150 PLN
950 PLN

Wąski 5 półek
Szeroki 4 półki
Wąski 4 półki
Szeroki 3 półki
Wąski 3 półki

Regały stal nierdzewna półki dębowe 

1 37238992
		 37236493
		 37239005
		 37238978
		 37239012
		 37238985

Szeroki 5 p.

3

Szeroki 5 półek
Wąski 5 półek
Szeroki 4 półki
Wąski 4 półki
Szeroki 3 półki
Wąski 3 półki

Wąski 5 p.

Szeroki 4 p.








Wąski 4 p.

1950 PLN
1650 PLN
1650 PLN
1350 PLN
1350 PLN
1150 PLN

Szeroki 3 p.

Wąski 3 p.

Szeroki 5 półek: szer. 86 × gł. 41 × wys. 175.5 cm
Wąski 5 półek: szer. 58 × gł. 41 × wys. 175.5 cm
Szeroki 4 półki: szer. 86 × gł. 41 × wys. 120 cm
Wąski 4 półki: szer. 58 × gł. 41 × wys. 120 cm

Półki

Szeroki 3 półki: szer. 86 × gł. 41 × wys. 83 cm

Dostępne są trzy różne materiały i formy. Wybierz ten, który najbardziej pasuje
do Twojego wnętrza i potrzeb.

Wąski 3 półki: szer. 58 × gł. 41 × wys. 83 cm

Panel zabudowy bocznej

Panel zabudowy tyłu

Element, który pozwala na zamianę regału w biblioteczkę.

Element, który zmniejsza chwiejność i pełni funkcję separatora.
Można do niego przyczepiać magnesy.

Regał stal nierdzewna – panel boczny
Dodatkowa półka stal jasny szary

		 37414525

Szerokość 84 cm / do regału szerokiego

		 37414532

169 PLN
Szerokość 56 cm / do regału wąskiego
139 PLN

1 76580898
		 76580904

Poprzeczka stabilizująca

2 61179261
		 61179278

Dodatkowa półka stal ciemny szary

		 37414495

169 PLN
Szerokość 56 cm / do regału wąskiego
139 PLN

Szerokość 84 cm / do regału szerokiego
Szerokość 42-56 cm / do regału wąskiego

119 PLN
79 PLN

		 37167032

79 PLN

		 76580966

Szerokość 56 cm / do regału wąskiego

69 PLN

2 37414662
		 37414679

Jasny szary
Ciemny szary

Regał stal nierdzewna - panel tyłu ciemny szary

79 PLN
79 PLN

		 76580997

Szerokość 84 cm / do regału szerokiego

		 76581000

Szerokość 56 cm / do regału wąskiego

79 PLN

Tabela z liczbą części wymaganą do montażu poszczególnych wersji regału.

Część podpierająca półki. Możesz sam stworzyć swój oryginalny regał łącząc
półki poziomo i wybierając ich wysokość.

Dodatkowa półka fornir dąb

269 PLN
Szerokość 56 cm / do regału wąskiego
209 PLN

76580959 Szerokość 84 cm / do regału szerokiego

69 PLN

Rama
Szerokość 84 cm / do regału szerokiego

3

Poprzeczki stabilizujące zapewniają stabilność pomiędzy elementami ramy.

		*1

		 37167025

Regał stal nierdzewna – panel tyłu jasny szary

69 PLN
69 PLN

Regał stal nierdzewna – panel wewnętrzny

Regał stal nierdzewna – poprzeczka stabilizująca
Szerokość 84 cm / do regału szerokiego

Ciemny szary

Elementy wzmacniające mocuje się do regału by zapewnić większą stabilność
mebla. Dzięki nim regał nie chwieje się i jest stabilny.

		*1

		 37414488

Jasny szary

Aby zapewnić stabilność regału, wymagana jest określona liczba części montujących.
Sprawdź w tabeli ile części potrzeba do montażu Twojego regału.

Regał stal nierdzewna – rama

3 61179223
		 61179230
		 61179247

Do produkcji półek stosowanych w regałach
wykorzystujemy fornir dębowy.

Wysoka

359 PLN
299 PLN
209 PLN

Średnia
Niska

Wymiary ramy dodatkowej Wysoka: dla wys. 175.5 cm
Średnia: dla wys. 120 cm
Niska: dla wys. 83 cm

[Wymiary wewnętrzne]
[Obciążenie]
Każda z półek: ok. 30 kg
typ: wys. 84 cm: wys. 80 x gł. 39.5 cm
   typ: wys. 175.5 cm: Max. 100 kg typ: wys. 56 cm: wys. 52 x gł. 39.5 cm
typ: wys. 120 cm : Max. 75 kg
typ: wys. 83 cm: Max. 50 kg
* Gdy ładunek jest rozłożony
równomiernie na całej powierzchni

Large Medium
Wysoka
Średnia Small
Niska

Mini

Rozmiar ramy

Regał szeroki,
szer 84 cm

Regał wąski,
szer 56 cm

Wysoki

Średni

Niski

Półka

3

3

2

Poprzeczka stabilizująca

2

1

1

Półka

3

3

2

Poprzeczka stabilizująca

2

1

1

* Stabilność regału zależy również od rozmieszczenia części montujących. Jeśli nie są one zamontowane równo, stabilność regału będzie mniejsza, nawet jeśli zostanie użyta wymagana
liczba części montujących. Regał może być niestabilny, w szczególności, gdy nie używasz półki na górze lub na dole regału lub jeśli przerwa między półkami jest duża. Pamiętaj aby półki
były rozłożone równomiernie.
* Panele boczne nie spełnią funkcji wystraczającego wsparcia dla ramy regału.
* Wymagana liczba części może się różnić w zależności czy porzeczki stabilizujące zastępują panel tylny.
Produkty do przechowywania na str. 48-61 pasujące do regału zostały oznaczone symbolem

28

.

*1 Półki regału wykonane są ze stali, natomiast haczyki ze stali nierdzewnej. Można je montować do ramy regałów ze stali nierdzewnej.
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Regały dąb / orzech

Regał, który można rozbudować w poziomie i w pionie. Ponieważ nie ma
tylnego panelu, może służyć jako biblioteczka, regał dekoracyjny, a nawet
jako ścianka działowa. Dostępny jest również model szeroki tego regału
do różnych zastosowań.

Nasze podejście do standardowych wymiarów modułów
Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Standardowe wymiary modułów oparte są na “shaku”, jednostce miary stosowanej przy budowie
japońskich domów. Wymiary te mają bardzo szerokie zastosowanie, od dużych mebli do małych
pojemników do przechowywania. Np., wysokość regału jest oparta na wysokości „kamoi” (nadproże)
lub drzwi, a szerokość półki na szerokości połowy „ken” (91 cm), także idealnie mieszczą się
w szerokości 1 „ken” (182 cm) pomiędzy kolumnami.

Moduły mebli o wymiarach „175 cm i 86 cm”
Wysokość 175 cm odpowiada wysokości drzwi w japońskich domach.
Szerokość 86 cm oparta jest na „ken” (182 cm), jednostce miary
stosowanej przy budowie japońskich domów. Zewnętrzna szerokość
86cm, wewnętrzna szerokość 84 cm czyli nieznacznie mniej niż połowa
„ken” (91 cm) to standardowy wymiar, który stosujemy w meblach MUJI.

Połowa ken (91 cm)
Wyskość drzwi

Wysokość
blatu
kuchennego

Połowa ken (91 cm)

Regały stal nierdzewna

Wymiary pojemników do przechowywania
„37 cm i 26 cm”

Szeroki 5 półek

Szeroki 3 półki

szer. 86 × wys.
175.5 cm

szer. 86 × wys.
83 cm

Pojemniki do przechowywania pasują do modułów mebli o wymiarach
175 cm i 86 cm. Wymiary pojemników 26 cm i 37 cm pasują do półek
i odpowiadają wewnętrznym wymiarom półek (szer. 80 cm x wys. 35 cm).
Więcej szczegółów na str. 60.

Wymiary, które pasują do regału dąb / orzech:
szer. 37 cm x gł. 26 cm.

Wymiary, które pasują do półki: szer. 26 cm x gł. 37 cm.

szer. 26 cm

szer. 26 cm

szer. 26 cm

gł. 37 cm

Szuflady biurowe PP
Niska

Średnia

szer. 37 cm

szer. 37 cm

gł. 26 cm

Szuflady biurowe PP szerokie
Wysoka

Wysoka

Średnia

Wysoka

Wysoka

Rozbudowa regału w pionie
lub poziomie
Łącząc zestaw podstawowy z dostępnymi akcesoriami,
możesz rozbudować regał pionowo lub poziomo aby
stworzyć swój wymarzony zestaw. Pojemniki do
przechowywania MUJI idealnie do niego pasują.
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+
Wąski 2 półki
dostawiany

+
Wąski 2 półki
dostawiany

+
Szeroki 2 półki
dostawiany

+

Wąski 5 półek
dostawiany

Szeroki 5 półek

31

1
1+2

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

2
3+4

5

* Przykład zastosowania

* Przykład zastosowania

Regały dąb / orzech zestawy
Regał wąski 5 półek

1 38932116
		 38932314

Dąb
Orzech

Regał wąski 3 półki

1150 PLN
1250 PLN

szer. 42 × gł. 28.5 × wys. 200 cm

Dąb
Orzech

Orzech

Regał wąski 2 półki

850 PLN
950 PLN

		 37263192
		 37265660

Dąb
Orzech

Dąb
Orzech

Zestaw wąski 5 × 3

750 PLN
850 PLN

szer. 42 × gł. 28.5 × wys. 81.5 cm

Regał wąski 3 półki dostawiany

950 PLN
1050 PLN

		 38932093
		 38932291

		 37263185
		 37265653

Dąb
Orzech

650 PLN
750 PLN

szer. 40 × gł. 28.5 × wys. 121 cm

szer. 40 × gł. 28.5 × wys. 81.5 cm

Wewnętrzne wymiary każdej z półek:
szer. 37.5 × gł. 28.5 × wys. 37.5 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg na półkę,
60 kg obciążenia całkowitego

Wewnętrzne wymiary każdej z półek:
szer. 37.5 × gł. 28.5 × wys. 37.5 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg na półkę,
40 kg obciążenia całkowitego

Wewnętrzne wymiary każdej z półek:
szer. 77 × gł. 28.5 × wys. 37.5 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg na półkę,
30 kg obciążenia całkowitego

Regał szeroki 5 półek
Dąb
Orzech

Regał szeroki 3 półki

1550 PLN
1650 PLN

szer. 81.5 × gł. 28.5 × wys. 200 cm

Dąb
Orzech

Dąb
Orzech

		 37263253
4 37265721

Dąb
Orzech

Orzech

PLN
2990 PLN

Zestaw wąski 5 × 2

		 38932260
		 38932468

Dąb
Orzech

		 38932277
		 38932475

Dąb
Orzech

2290 PLN
2390 PLN

szer. 122 × gł. 28.5 × wys. 121 cm
Wewnętrzne wymiary każdej z półek: szer. 37.5 × gł. 28.5 × wys. 37.5 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg na półkę, 60 kg obciążenia całkowitego

Zestaw wąski 3 × 2 

2090 PLN
2190 PLN

szer. 82 × gł. 28.5 × wys. 200 cm
Wewnętrzne wymiary każdej z półek: szer. 37.5 × gł. 28.5 × wys. 37.5 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg na półkę, 60 kg obciążenia całkowitego

		 38932284
2 38932482

Dąb
Orzech

1590 PLN
1690 PLN

szer. 82 × gł. 28.5 × wys. 121 cm
Wewnętrzne wymiary każdej z półek: szer. 37.5 × gł. 28.5 × wys. 37.5 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg na półkę, 40 kg obciążenia całkowitego

5 38932154
		 38932352

Dąb
Orzech

950 PLN
1050 PLN

szer. 81.5 × gł. 28.5 × wys. 81.5 cm

Regał szeroki 3 półki dostawiany

1250 PLN
1350 PLN

Zestaw wąski 3 × 3 

Dąb2890

Regał szeroki 2 półki

1250 PLN
1350 PLN

szer. 81.5 × gł. 28.5 × wys. 121 cm

Regał szeroki 5 półek dostawiany

		 37263260
		 37265738

		 38932161
		 38932369

1 38932253
		 38932451

szer. 122 × gł. 28.5 × wys. 200 cm
Wewnętrzne wymiary każdej z półek: szer. 37.5 × gł. 28.5 × wys. 37.5 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg na półkę, 90 kg obciążenia całkowitego

Regał wąski 2 półki dostawiany

750 PLN
850 PLN

szer. 40 × gł. 28.5 × wys. 200 cm

		 38932178
		 38932376
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Dąb

szer. 42 × gł. 28.5 × wys. 121 cm

Regał wąski 5 półek dostawiany

2 37263208
		 37265677

		 38932109
3 38932307

Regał szeroki 2 półki dostawiany

1150 PLN
1250 PLN

		 37263246
		 37265714

Dąb
Orzech

szer. 79.5 × gł. 28.5 × wys. 200 cm

szer. 79.5 × gł. 28.5 × wys. 121 cm

szer. 79.5 × gł. 28.5 × wys. 81.5 cm

Wewnętrzne wymiary każdej z półek:
szer. 77 × gł. 28.5 × wys. 37.5 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg na półkę,
60 kg obciążenia całkowitego

Wewnętrzne wymiary każdej z półek:
szer. 77 × gł. 28.5 × wys. 37.5 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg na półkę,
40 kg obciążenia całkowitego

Wewnętrzne wymiary każdej z półek:
szer. 77 × gł. 28.5 × wys. 37.5 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg na półkę,
30 kg obciążenia całkowitego

* Cechy charakterystyczne naturalnego drewna takie jak kolor czy usłojenie mogą się różnić w zależności od użytego materiału.
* Montaż powinien się odbywać w dość dużym pomieszczeniu. * Obciążenie zostało obliczone na podstawie równomiernie rozłożonego ciężaru.

850 PLN
950 PLN

* Cechy charakterystyczne naturalnego drewna takie jak kolor czy usłojenie mogą się różnić w zależności od użytego materiału.
* Montaż powinien się odbywać w dość dużym pomieszczeniu. * Obciążenie zostało obliczone na podstawie równomiernie rozłożonego ciężaru.
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仕切板
仕切板
仕切板
パイプ
パイプ
パイプ
ヨコにして積み重ねた時は、
ヨコにして積み重ねた時は、下から2段目以上の列の
下から2段目以上の列の
ヨコにして積み重ねた時は、下から2段目以上の列の
仕切板をひとつ飛ばしに外にしてお使いいただけます。
仕切板をひとつ飛ばしに外にしてお使いいただけます。
仕切板をひとつ飛ばしに外にしてお使いいただけます。
※上図の通り、
必ず両端のどちらかには仕切板が残る
※上図の通り、必ず両端のどちらかには仕切板が残る
※上図の通り、必ず両端のどちらかには仕切板が残る
ようにしてください。
ようにしてください。
ようにしてください。
※積み重ねて5段まで使用できます。
※積み重ねて5段まで使用できます。
※積み重ねて5段まで使用できます。
※ワイドサイズは仕切板を外して使用できません。
※ワイドサイズは仕切板を外して使用できません。
※ワイドサイズは仕切板を外して使用できません。

■
Zestawy o
różnych wysokościach.
■
■ Zestawy
Zestawy o
o różnych
różnych wysokościach.
wysokościach.

Oryginalny
można dowolnie konfigurować,
■
Mechanizmregał
modułowy

10

łącząc zestaw podstawowy z akcesoriami dodatkowymi.

9

Jak
przedstawiono
poniżej, elementy można łatwo ze sobą łączyć za pomocą
Schemat
struktury
stalowych rurek oraz mocować za pomocą śrub.

■ Mechanizm modułowy

Stalowa
konstrukcja
Mechanizm
Schemat
struktury modułowy

Zestaw
podstawowy
(śruba)

Schemat struktury
Stalowa
konstrukcja
Stalowa
konstrukcja

Zestaw
podstawowy
(śruba)
Zestaw
Zestaw
dodatkowy
podstawowy
(śruba)

■
8

6

Przykład ustawienia

7

Zestaw
dodatkowy
Zestaw
Zestaw
dodatkowy
podstawowy

5

Zestaw
Zestaw
Zestaw składający
składający się
się zz regału
regału ustawionego
ustawionego
Zestaw składający
składający się
się zz regału
regału ustawionego
ustawionego
Zestaw
się z regału ustawionego
Zestaw
składający
się z regału ustawionego
na boku
bokuskładający
oraz
pionowo
na
oraz dodatkowych
dodatkowych elementów
elementów
pionowo oraz
oraz elementów
elementów dołączonych
dołączonych zz boku.
boku.
na
boku
oraz
dodatkowych
elementów
pionowo
oraz
elementów
dołączonych z boku.
dołączanych na
na górze.
górze.
dołączanych
narozbudowywać
górze.
*dołączanych
Regał
można
do
pięciu
poziomów
w
górę.
* Regał można rozbudowywać do pięciu poziomów w górę.
* Regał można rozbudowywać do pięciu poziomów w górę.
Regały oo szerokich
szerokich półkach
półkach nie
nie mogą
mogą być
być ustawiane
ustawiane na
na bokach.
bokach.
** Regały
* Regały o szerokich półkach nie mogą być ustawiane na bokach.

■
Kombinacja elementów
o różnej
szerokości.
■
■ Kombinacja
Kombinacja elementów
elementów o
o różnej
różnej szerokości.
szerokości.

* Rzut z boku

* Rzut z boku

4

Zestaw
podstawowy
Zestaw
podstawowy

Metoda polegająca
polegająca na
na łączeniu
łączeniu regału
regału
Metoda
Metoda
polegająca
na łączeniu
ustawionego
w pozycji
pozycji
pionowejregału
ustawionego
w
pionowej
ustawionego
w
pozycji
pionowej
oraz elementów
elementów oo różnej
różnej szerokości
szerokości
oraz
oraz
elementów
o różnej szerokości
dołączonych
boku.
dołączonych
zz boku.
dołączonych
z
boku.
Regały oo szerokich
szerokich półkach
półkach nie
nie mogą
mogą być
być
** Regały
*ustawiane
Regały o na
szerokich
bokach.półkach nie mogą być
ustawiane na
bokach.
ustawiane na bokach.

* Rzut z boku

3

■ Przykładowa kombinacja

■
Stosowanie separatorów
■
■ Stosowanie
Stosowanie separatorów
separatorów

■ Przykładowa kombinacja
2

■ Przykładowa kombinacja

1

Szuflady / wkłady do regałów

37414723 Dąb

Szuflada HDF 1 × 1

360 PLN
420 PLN

37414754 Orzech

szer. 37 × gł. 28 × wys. 37 cm
Obciążenie: górna płyta 5 kg, każda szuflada 3 kg, łącznie 5 kg
Wewnętrzne wymiary szuflady: szer. 33.5 × gł. 24.5 × wys. 15.5 cm

3
4

szer. 37 × gł. 28 × wys. 37 cm
Obciążenie: górna płyta 5 kg, każda szuflada 2 kg, total 5 kg
Wewnętrzne wymiary szuflady: szer. 33.5 × gł. 24.5 × wys. 6 cm

37414730 Dąb

79 PLN

= Obciążenie zestawu x liczba elementów ÷ 2.

18510283



79 PLN

Regał wąski 3 półki × 1 + Regał wąski 3 półki dostawiany × 1

Szuflada HDF 1 × 4

9

15262168



10 18510290 

199 PLN

169 PLN

Przybliżone wymiary: szer. 37 × gł. 27.5 × wys. 37 cm

420 PLN
480 PLN

37414761 Orzech



Szuflada HDF 2 × 2

Zestaw szuflad 2 × 2

5
6

18510276

z dołączonymi
półkami
Regał wąski 5 półek × 1 + RegałObciążenie
wąski 5 półekcałkowite
dostawiany
×4

8
420 PLN
480 PLN

37414778 Orzech

7

Zestaw składający się z regału ustawionego pionowo oraz elementów
dodatkowych przyłączonych z boku.
Obciążenie:
150
waga
całkowita
x 5 elementów
÷2.
Regał wąski 5 półek
× 1kg
+ Regał
wąski
5 półek dostawiany
×4

Szuflada HDF 1 × 2 

Zestaw szuflad 1 × 4
37414747 Dąb

Półki
Półki do
do trzech
trzech poziomów
poziomów mogą
mogą być
być dołączane
dołączane
Półki
do trzech poziomów mogą
być dołączane
bez
bez załączonych
załączonych elementów
elementów zabezpieczających
zabezpieczających
bez
załączonych
elementów
zabezpieczających
oraz
oraz stosowane
stosowane jako
jako ścianki
ścianki działowe.
działowe.
oraz
stosowane jako
ściankiusuwane.
działowe.
** Separatory
Separatory nie
nie mogą
mogą być
być usuwane.
* Separatory nie mogą być usuwane.

Regał wąski 5 półek × 1 + Regał wąski 5 półek dostawiany × 4

Zestaw szuflad 1 × 2

1
2

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Budowa regałów modułowych

Pojemnika można używać indywidualnie lub w połączniu z regałem wieżowym.

szer. 37 × gł. 28 × wys. 37 cm
Obciążenie: górna płyta 5 kg, każda szuflada 2 kg, total 5 kg
Wewnętrzne wymiary szuflady: szer. 15 × gł. 24.5 × wys. 15.5 cm

Regał wąski 3 półki × 1 + Regał wąski 3 półki dostawiany × 1

Regał wąski
3 półki × 1 + Regał
3 półki
dostawiany × 1poziomo oraz elementów
Zestaw
składający
się zwąski
regału
ustawionego
dodatkowych przyłączonych na górze.
Obciążenie całkowite: 40 kg= 40 kg x 2 elementy÷ 2.

Obciążenie całkowite z dołączonymi półkami
= Obciążenie zestawu x liczba elementów ÷ 2.

Szuflady doskonale pasują do przestrzeni w regale wieżowym
(podkładki antypoślizgowe w zestawie).
Podczas montażu szuflad w poziomie,
użyj zacisków 18960941 (2 szt. w opakowaniu)
(Str. 37) z tyłu skrzyni szuflady.

34

* Cechy charakterystyczne naturalnego drewna, takie jak kolor czy usłojenie mogą się różnić w zależności od użytego materiału.
* Obciążenie zostało obliczone na podstawie równomiernie rozłożonego ciężaru.
* Materiały stosowane wewnątrz szuflad (MDF) mają charakterystyczny zapach. Chociaż zapach ten zanika w trakcie użytkowania,
zalecamy nie przechowywać w szufladach ubrań lub innych przedmiotów, które pochłaniają zapachy.

35

Komody dębowe

Regały HDF

Drewniane meble do przechowywania wykonane są z białego dębu
z Ameryki Północnej. Ponieważ ich głębokość jest taka sama jak
w przypadku wszystkich mebli seryjnych, można je łączyć zgodnie
z własnymi preferencjami.

Lekkie i stabilne regały mogą być ustawione w pionie lub w poziomie.
W poziomie można ustawić do pięciu elementów, tak by stworzyć zestaw
do przechowywania. Dostępna jest cała gama różnych kształtów i rozmiarów,
od elementów mieszczących materiały o formacie A4 do wąskich modeli.
Regał HDF 5 segmentów

1

2

1

47549201 Szeroki / szerokość formatu A4



269 PLN

szer. 37.5 × gł. 29 × wys. 180 cm
Wymiary wewnętrzne każdej półki: szer. 34 x gł. 27,5 x wys. 34 cm.
Obciążenie zamontowanej półki: 15 kg na jedną kolumnę, całkowite obciążenie 40 kg.

2

18121717 Wąski

239 PLN

szer. 25 × gł. 29 × wys. 180 cm
Wymiary wewnętrzne każdej półki: szer. 21,5 x gł. 27,5 x wys. 34 cm.
Obciążenie zamontowanej półki: 15 kg na jedną kolumnę, całkowite obciążenie 40 kg.

1

Ten wąski regał będzie pasował do małych wnętrz w domu. Może on być
ustawiony pionowo lub na boku.

Komoda 5 szuflad

1

15874859 Dąb

1590 PLN

szer. 80 × gł. 40 × wys. 83 cm
Wewnętrzne wymiary szuflad: (szeroka) szer. 70 × gł. 32 × wys. 11.5 cm
(wąska) szer. 30 × gł. 32 × wys. 11.5 cm
Obciążenie: górna płyta 30 kg, każda szuflada 5 kg *1
5 szuflad zapewnia dużo miejsca do przechowywania.

Regał HDF 4 segmenty

3

18511341 Szeroki / szerokość formatu A4

259 PLN

szer. 37.5 × gł. 29 × wys. 144 cm
Wymiary wewnętrzne każdej półki: szer. 34 x gł. 27,5 x wys. 34 cm.
Obciążenie zamontowanej półki: 15 kg na jedną kolumnę, całkowite obciążenie 35 kg.

		 18511358

Wąski

229 PLN

szer. 25 × gł. 29 × wys. 144 cm
Wymiary wewnętrzne każdej półki: szer. 21,5 x gł. 27,5 x wys. 34 cm.
Obciążenie zamontowanej półki: 15 kg na jedną kolumnę, całkowite obciążenie 35 kg.

3

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Doskonale pasuje do przechowywania dokumentów w rozmiarze A4,
zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej.

Regał HDF 3 segmenty

4

47549195 Szeroki / szerokość formatu A4

209 PLN

szer. 37.5 × gł. 29 × wys. 109 cm
Wymiary wewnętrzne każdej półki: szer. 34 x gł. 27,5 x wys. 34 cm.
Obciążenie zamontowanej półki: 15 kg na jedną kolumnę, całkowite obciążenie 25 kg.

5

Komoda 7 szuflad

2

15874866 Dąb

Wąski

179 PLN

szer. 25 × gł. 29 × wys. 109 cm
Wymiary wewnętrzne każdej półki: szer. 21,5 x gł. 27,5 x wys. 34 cm.
Obciążenie zamontowanej półki: 15 kg na jedną kolumnę, całkowite obciążenie 25 kg.

6

2

		 18121700

Regał HDF 2 segmenty

2190 PLN

szer. 80 × gł. 40 × wys. 119.5 cm
Wewnętrzne wymiary szuflad: (szeroka) szer. 70 × gł. 32 × wys. 11.5 cm
(wąska) szer. 30 × gł. 32 × wys. 11.5 cm
Obciążenie: górna płyta 30 kg, każda szuflada 5 kg *1
7 szuflad zapewnia dużo miejsca do przechowywania.

5

7

47549188 Szeroki / szerokość formatu A4

149 PLN

szer. 37.5 × gł. 29 × wys. 73 cm
Wymiary wewnętrzne każdej półki: szer. 34 x gł. 27,5 x wys. 34 cm.
Obciążenie zamontowanej półki: 15 kg na jedną kolumnę, całkowite obciążenie 20 kg.

4+4+10

6

		 18121694

Wąski

129 PLN

szer. 25 × gł. 29 × wys. 73 cm
Wymiary wewnętrzne każdej półki: szer. 21,5 x gł. 27,5 x wys. 34 cm.
Obciążenie zamontowanej półki: 15 kg na jedną kolumnę, całkowite obciążenie 20 kg.
* Na ten dwupoziomowy model nie można stawiać dodatkowych elementów
ponieważ straci on swoją stabilność.

Szuflady regał HDF karton 1 × 2

7

Łącznik regału HDF 

10 18960941

2 szt.

* Zaciski mogą być stosowane tylko
przy zestawach 3, 4 i 5- poziomowych.

*1 jeden zszywacz na tylnym panelu.

36

* Ponieważ stosujemy naturalne drewno, barwa każdego produktu może się nieznacznie różnić. Może się też wydawać inny w zależności od kąta padania światła.
* Obciążenie zostało obliczone na podstawie równomiernie rozłożonego ciężaru.
* Cechy charakterystyczne naturalnego drewna, takie jak kolor czy usłojenie mogą się różnić w zależności od użytego materiału.

76249276 Szeroki / szerokość formatu A4

89 PLN

* Dwupoziomowa szuflada nie może być używana indywidualnie. Dopasuj szuflady
do ustawionego w pionie lub poziomie regału mieszczącego materiały w rozmiarze A4.

29 PLN

Metalowe elementy mocujące
zabezpieczające przed przewróceniem się
mebla, gdy regał ustawiony jest na jednym
z boków. Na regał ustawiony na jednym
z boków można ustawić do pięciu
poziomów przy użyciu elementów
mocujących.

6

ok. szer. 34 × gł. 27 × wys. 34 cm
Wymiary wewnętrzne każdej półki: szer. 31 x gł. 22 x wys. 14 cm.
Obciążenie: 1.5 kg górna, 2 kg dolna szuflada

Zaciski służą do montażu
w każdej kolumnie
w kierunku poprzecznym.

Uwagi dotyczące
elementów mocujących.
Kiedy regał ustawiony jest na
boku, upewnij się, że zaciski są
zamontowane po lewej stronie
tylnej ściany regału, zgodnie
z rysunkiem, tak by zapobiec
przewróceniu się regału.

Szuflady regał HDF karton 1 × 1

7

76370888 Szeroki / szerokość formatu A4

59 PLN

ok. szer. 34 × gł. 27 × wys. 34 cm
Wymiary wewnętrzne: ok. szer. 31 × gł. 22 × wys. 31 cm
Kartonowy pojemnik, spełniający funkcję szuflady jest idealny do przechowywania
małych przedmiotów oraz ubrań takich jak koszulki czy bielizna.

Pasuje do
Pasuje do
Pasuje do
przechowywania przechowywania przechowywania
płyt CD
płyt DVD
dokumentów
w formacie A4

Nie przechowuj mokrych przedmiotów w regale.

* Obciążenie zostało obliczone na podstawie równomiernie rozłożonego ciężaru.
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Półki wiszące

Meble przeznaczone do różnych celów, pozwalające na efektywne
wykorzystanie powierzchni ściany. Elementy są łatwe w montażu na ścianach
z płyt gipsowo-kartonowych. Są tak zaprojektowane by nie niszczyć ściany.
Można je dowolnie łączyć dla optymalnego wykorzystania miejsca.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.
Półka wisząca 88 cm

1 37287358
		 37287433

Dąb
Orzech

Półka wisząca na zdjęcia 88 cm

165 PLN
165 PLN

3 37287396
		 37287488

Dąb
Orzech

szer. 88 × gł. 12 × wys. 10 cm

szer. 88 × gł. 4 × wys. 9 cm

Półka wisząca 44 cm

Półka wisząca na zdjęcia 44 cm

2 37287341
		 37287426

Dąb
Orzech

szer. 44 × gł. 12 × wys. 10 cm
Obciążenie: 3 kg

95 PLN
95 PLN

4 37287389
		 37287471

Dąb
Orzech

Półka wisząca 3 moduły 88 cm

125 PLN
125 PLN

5 37287372
		 37287457

Dąb

Wieszak na ścianę

245 PLN
245 PLN

Orzech

szer. 88 × gł. 15.5 × wys. 19 cm
Wymiary wewnętrzne:
szer. 27 × gł. 14 × wys. 15.5 cm

75 PLN
75 PLN

szer. 44 × gł. 4 × wys. 9 cm
Obciążenie: 6 kg

1 37287402
		 37287419

Dąb
Orzech

Lustro wiszące S

38 PLN
38 PLN

szer. 4 × gł. 6 × wys. 8 cm
Obciążenie: 2 kg
Wygodny wieszak na ubrania, torby lub klucze.

2 37287518
		 37287501

Dąb
Orzech

169 PLN
169 PLN

szer. 44 × gł. 2 × wys. 32.5 cm
Lustro może być zawieszone zarówno w pionie
jak i w poziomie.

Półka wisząca 2 moduły 44 cm

6 37287365
		 37287440

Dąb

165 PLN
165 PLN

Orzech

szer. 44 × gł. 15.5 × wys. 19 cm
Wymiary wewnętrzne:
szer. 19.5 × gł. 14 × wys. 15.5 cm
Obciążenie całkowite: 5 kg (3 kg lub mniej
na górnej powierzchni półki, 3 kg lub mniej
po stronie wewnętrznej).
Ten element może być zawieszony zarówno
w pionie jak i w poziomie.

5

4

2

6

3
1
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* Cechy charakterystyczne naturalnego drewna takie jak kolor czy usłojenie mogą się różnić w zależności od materiału.
* Obciążenie zostało obliczone na podstawie równomiernie rozłożonego ciężaru.

1

2

* Cechy charakterystyczne naturalnego drewna takie jak kolor czy usłojenie mogą się różnić w zależności od materiału.
* Obciążenie zostało obliczone na podstawie równomiernie rozłożonego ciężaru.
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Przechowywanie
wiszące

Możesz efektywnie wykorzystać przestrzeń przechowując rzeczy w pozycji
wiszącej, stosując nasze systemy do przechowywania. Są one wyposażone
w wieszaki, które możesz używać tam gdzie chcesz oraz przenosić w inne miejsca.

38369554

Organizer wiszący 5 kieszeni zamek błyskawiczny



149 PLN

ok. szer. 41 × gł. 1.5 × wys. 80 cm

38369585



149 PLN

ok. szer. 41 × gł. 3 × wys. 80 cm

Kieszeń boczna z siatki

Organizer na torebki
38369561



119 PLN

ok. szer. 41 × gł. 0.5 × wys. 80 cm

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Organizer wiszący 6 kieszeni

Obciążenie: 3 kg

Kieszenie z zamkami
i klinami.

Przykład zastosowania systemu do przechowywania w pozycji wiszącej.
[Przód]

Przenośne systemy wiszące, które tworzą
przestrzeń do przechowywania tam gdzie zechcesz.
Twoja garderoba będzie uporządkowana, a Ty możesz przewieszać elementy systemu,
tak by stworzyć przestrzeń wygodną dla Ciebie. Wieszaki również można zdjąć.

40

[Tył]

Organizer wiszący 6 kieszeni.

Organizer wiszący 5 kieszeni.

Organizer na torebki.

Organizer służy do przechowywania małych
przedmiotów takich jak pocztówki lub chusteczki.
Kieszeń wykonana jest z siatki, a z tyłu organizera
przyczepiony jest wieszaczek.

Dzięki kieszeniom z zamkami z łatwością
uporządkujesz swoje drobiazgi. Zamki zabezpieczają
przedmioty przed wypadnięciem, więc organizer
można przenosić po wyjęciu wieszaka.

Organizer może pomieścić torby o różnych
kształtach w górnej i dolnej przegrodzie.

Wyjmowanie wieszaka
(wszystkie organizery).
Pociągnij wieszak w dół jednocześnie
obracając go.

41

Akcesoria meblowe
/ Lustra

Akcesoria meblowe i lustra w minimalistycznym stylu, dodają radości
tworzenia zestawów. Każdy z produktów został zaprojektowany
z uwzględnieniem zalet materiałów użytych do ich produkcji.

1

Wieszak buk naturalny duży

1
Stojak na czasopisma
37287556 



369 PLN

Wieszak stojący z trzema cienkimi nogami. Można go zabrać do domu
ponieważ zaprojektowany został do samodzielnego montażu.

249 PLN

szer. 32 × gł. 32 × wys. 20.5 cm

*Upewnij się, że obciążenie wieszaka jest odpowiednie oraz, że nie bawią się nim dzieci.

Stojak na gazety wykonany jest z polistonu oraz metalowych drążków.

* Przykład zastosowania

2

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

1

1

61013107

szer. 48 × gł. 42 × wys. 173.5 cm
Obciążenie: 15 kg

Regał na buty

2

37287587 

299 PLN

szer. 31 × gł. 30 × wys. 83 cm
Półka na buty jest bardzo łatwa w montażu.
* Produkt niedostępny w Polsce

2

Stojak na parasole

3

37287570 

3
Wieszak na ubrania dąb

279 PLN

2

szer. 16 × gł. 16 × wys. 71 cm

15874873 Dąb

490 PLN

szer. 44 × gł. 53.5 × wys. 150.5 cm
Obciążenie: 10 kg półka, 10 kg wieszak

Stojak może być używany nie tylko dla parasoli stojących ale też dla parasoli
wiszących złożonych.

Wyposażony w półkę do przechowywania toreb i małych przedmiotów.
Kąt nachylenia wieszaka dopasowany jest do lustra, dzieki czemu
oba elementy wygladają dobrze stojąc obok siebie.

* Produkt niedostępny w Polsce

3
Lustro

3

15874880 Dąb



560 PLN

szer. 44 × gł. 33 × wys. 150.5 cm

* Przykład zastosowania

Rama wykonana jest z naturalnego drewna, jest solidna i może być
użytkowana przez długi czas. Idealna do dużego lustra.

5

Podstawka/stolik pod tacę stal

4

38326458



249 PLN

szer. 45.5 × gł. 34.5 × wys. 51.5cm
Stojak pod tacę może być używany w zestawie z drewnianą tacą sprzedawaną
osobno. Zestaw może być używany w pozycji pionowej lub poziomej.

Lustro na stojaku

4
Taca drewniana

4

5

61010502 L



		 15574957

99 PLN

159 PLN

Małe

129 PLN

szer. 17 × gł. 14 × wys. 27 cm

ok. szer. 46 × gł. 35 × wys. 1.5 cm
Taca wykonana jest z jesionu, który często
wykorzystuje się w produkcji mebli.

15574940 Duże

szer. 20.5 × gł. 18 × wys. 40-51 cm

4

Zarówno duże jak i małe lustra są dwustronne, z czego jedna tafla jest
powiększająca.

* Przykład zastosowania

42

* Cechy charakterystyczne naturalnego drewna takie jak kolor czy usłojenie mogą się różnić w zależności od użytego materiału.

43

Str. 44 – Segregator ścięty PP, str. 61

44

45

Przechowywanie / organizacja

Szuflady do przechowywania PP



48

Szuflady biurowe PP



49

Bambus



56

Bawełna – len



57

Pudełka do przechowywania szczególnie nadają się

Szuflady do przechowywania pomieszczą małe

Pojemniki do przechowywania z wytrzymałego,

Składane pojemniki z tkaniny z impregnowanym

do porządkowania ubrań. Wybierz odpowiednią

przedmioty oraz dokumenty. Zaprojektowane tak,

lakierowanego bambusa, który nie ulega

wnętrzem.

głębokość i szerokość do Twojej przestrzeni.

że idealnie pasują do systemów modułowych MUJI.

zniekształceniu.

Wózek PP wieżowy wąski 4 szuflady



50

Skrzynie PP



53

Wielopoziomowy system na kółkach dzięki swoim

Wytrzymały, łatwy do przenoszenia system pudełek,

wymiarom doskonale pasuje do wąskich przestrzeni.

które nadają się do zarówno do wnętrz jak i na

Karton



58

Stal nierdzewna / Cynk



60

Wielopoziomowe druciane koszyki są bardzo

Składany organizer z kartonu, lekki ale wytrzymały.

wytrzymałe.

zewnątrz.

Rattan 

54

Bac Bac 

55

Akryl 

62

Kosze do przechowywania ręcznie plecione

Kosze do przechowywania są starannie wyplatane

Wszechstronny system idealny do przechowywania

z eleganckiego rattanu.

z liny pochodzącej z drzewa bac bac.

małych przedmiotów, takich jak artykuły biurowe czy
biżuteria.

46

47

Przechowywanie
Polipropylen

Szeroka gama szuflad, wielopoziomowych opakowań oraz pudełek.
Swobodnie je łącz pod względem wielkości, a także Twoich potrzeb
i dostępnej powierzchni.

Szuflady PP do przechowywania głębokie (szer. 44 × gł. 55 cm)

Szuflady PP do przechowywania szerokie (szer. 55 × gł. 44,5 cm)

Szuflady PP / głębokie wysokie (szer. 26 × gł. 37 cm)

Szuflada PP szeroka / szer. 44 cm

Szuflada PP / wysoka 17,5 cm

15199693 Wysoka 30 cm

76331476 Wysoka 30 cm

76749028 Podwójna dzielona

149 PLN

ok. szer. 44 × gł. 55 × wys. 30 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 38 × gł. 49.5 × wys. 24.5 cm
Ustawienie piętrowe do 6 szt.
Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)
15199709 Średnia 24 cm

ok. szer. 55 × gł. 44.5 × wys. 30 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 48.5 × gł. 39 × wys. 25 cm
Obciążenie: ok. 2.5 kg (z kółkami: ok. 2.5 kg)
Ustawienie piętrowe do 4 szt.
Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)

129 PLN

76331483 Średnia 24 cm

ok. szer. 44 × gł. 55 × wys. 24 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 38.5 × gł. 49.5 × wys. 18.5 cm
Ustawienie piętrowe do 7 szt.
Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)
15236640 Niska 18 cm

149 PLN

129 PLN

ok. szer. 55 × gł. 44.5 × wys. 24 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 49 × gł. 39 × wys. 19.5 cm
Obciążenie: ok. 3 kg (z kółkami: ok. 3.0 kg)
Ustawienie piętrowe do 5 szt.
Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)

109 PLN

ok. szer. 44 × gł. 55 × wys. 18 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 38.5 × gł. 49.5 × wys. 12.5 cm
Ustawienie piętrowe do 8 szt.
Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)

76331490 Niska 18 cm

Wkład stalowy do regału PP
47555073 Podwójny

119 PLN

ok. szer. 26 × gł. 37 × wys. 17.5 cm
Wymiary wewnętrzne: ok. szer. 10.5 × gł. 33.5 × wys. 14 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez): ok. 2 kg na szufladę,
ok. 2 kg na górnej powierzchni

47555066 Pojedynczy

Ten element może być używany w połączeniu
z Szufladami PP (szer. 26 × gł. 37 cm).
37192447 Pojedyncza A4

89 PLN

ok. szer. 26 × gł. 37 × wys. 17.5 cm
Wymiary wewnętrzne: ok. szer. 22 × gł. 33.5 × wys. 14 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez): ok. 2 kg na szufladę,
ok. 2 kg na górnej powierzchni
Ustawienie piętrowe do 6 szt.
Możliwość dołączenia kółek (sprzedawane osobno)

109 PLN

Przykładowa aranżacja szuflad PP
oraz wkładów stalowych

Szuflady PP / głębokie (szer. 26 × gł. 37 cm)

Szuflady PP / niskie (szer. 26 × gł. 37 cm)

Szuflada PP / średnia 12 cm
37192430 Potrójna A4

Szuflada PP / niska 9 cm
76749073 Podwójna A4

159 PLN

ok. szer. 26 × gł. 37 × wys. 32.5 cm
Wymiary wewnętrzne: ok. szer. 22.5 × gł. 34 × wys. 8.5 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez): ok. 3 kg na szufladę,
ok. 2 kg na górnej powierzchni

Pudełko doskonale pasuje do typowych szaf.
Szerokie pudełko w kształcie szuflady może być
idealne do przechowywania koszul i swetrów
obok siebie.

Szuflady PP do przechowywania wąskie (szer. 34 × gł. 44,5 cm)
Szuflada PP wąska
18816156 Wysoka 30 cm

129 PLN

ok. szer. 34 × gł. 44.5 × wys. 30 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 28.5 × gł. 40 × wys. 25.5 cm
Ustawienie piętrowe do 6 szt.
Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)
18816163 Średnia 24 cm

109 PLN

ok. szer. 34 × gł. 44.5 × wys. 24 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 28.5 × gł. 40 × wys. 19.5 cm
Ustawienie piętrowe do 7 szt.
Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)
18816170 Niska 18 cm

89 PLN

ok. szer. 34 × gł. 44.5 × wys. 18 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 29 × gł. 40 × wys. 13.5 cm
Ustawienie piętrowe do 9 szt.
Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)
Obciążenie: ok. 5 kg (z kółkami: ok. 3.0 kg)

Przykładowa aranżacja Szuflad PP
wąskich i szerokich (głębokość 44,5 cm)

48

W 34 /
M×5

W 34 /
S×4
W 34 /
L×2

szer. 55 / L × 4 szer. 55 / M × 5 szer. 55 / S × 4 szer. 34 / szer. 34 / szer. 34 /
szer. 55 / M × 2
L×4
M×5
S×4
szer. 34 /
M×2

Przezroczyste pudełka w naturalnym kolorze materiału
Pomimo mody na kolorowe produkty z polipropylenu, MUJI tworzy
bezbarwne pojemniki by wyeliminować proces barwienia podczas
produkcji. Taki zabieg nie tylko obniża koszty produkcji.
Mając przezroczyste szuflady łatwiej dostrzec co się w nich znajduje,
a mleczność tworzywa daje wrażenie elegancji i porządku.
Duże pojemniki są dostępne w trzech rozmiarach szer. 44 x gł. 55,
szer. 34 x gł. 44,5 i szer. 55 x gł. 44,5.
Mieszaj i łącz elementy o różnych rozmiarach, tak by pasowały
do Twojej przestrzeni. Szuflady eliminują gromadzenie się kurzu.
Możliwość zamontowania kółek by łatwiej przesuwać regał,
Szuflada PP
głęboka
szer. 44 × gł. 55

Przechowuj koszule, bieliznę czy chusteczki
w płytkich szufladach, Możesz zastosować
polistyrenowe separatory by zwiększyć wygodę
użytkowania. Głębsze szuflady sprawdzą się do
przechowywania ubrań na jesień czy zimę,
ręczników oraz innych cięższych materiałów.

W 34 /
L×4

Szuflada PP
szeroka
szer. 55 × gł. 44,5

wewnętrzna
szer. szuflady
50 cm
wewnętrzna
gł. szuflady
38,5 cm

wewnętrzna
szer. szuflady
39,5 cm
wewnętrzna
gł. szuflady
49 cm

69 PLN

Szuflada PP
wąska
szer. 34 × gł. 44,5
wewnętrzna
szer. szuflady
40 cm
wewnętrzna
gł. szuflady
29 cm

*Z
 e względów bezpieczeństwa, nie przekraczaj rekomendowanej liczby poziomów oraz maksymalnego obciążenia.
*P
 olipropylenowe regały mają nieznacznie różniące się wymiary, co jest wynikiem charakterystyki materiału. Wielopoziomowe regały mogą się nieznacznie różnić pod względem wysokości.

Szuflada PP / wysoka
15253784 Średnia A4 12cm

69 PLN

W 55 / S × 4
W 55 / L × 2

76749066 Pojedyncza A4

ok. szer. 26 × gł. 37 × wys. 9 cm
Ustawienie piętrowe do 13 szt.
Wymiary wewnętrzne: ok. szer. 22.5 × gł. 34 × wys. 5.5 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez): ok. 2 kg na szufladę,
ok. 2 kg na górnej powierzchni
Możliwość dołączenia kółek (sprzedawane osobno)

Szuflady PP / szerokie (szer. 37 × gł. 26 cm)

15253753 Pojedyncza A4

W 55 / M × 5

109 PLN

ok. szer. 26 × gł. 37 × wys. 16.5 cm
Ustawienie piętrowe do 7 szt.

Ustawienie piętrowe do 5 szt.
Możliwość dołączenia kółek (sprzedawane osobno)

Szuflada PP / niska 9 cm

W 55 / L × 4

439 PLN

ok. szer. 26 × gł. 37 × wys. 17.5 cm

ok. szer. 55 × gł. 44.5 × wys. 18 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 49 × gł. 39 × wys. 13.5 cm
Obciążenie: ok. 3 kg (z kółkami: ok. 3.0 kg)
Ustawienie piętrowe do 5 szt.
Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)

Obciążenie: ok. 7 kg (z kółkami: ok. 3.5 kg)

529 PLN

ok. szer. 26 × gł. 37 × wys. 35 cm

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Szuflada PP głęboka / szer. 44 cm

szer. 37 × gł. 26 × wys. 9 cm
Wymiary wewnętrzne: ok.
szer. 34 × gł. 22.5 × wys. 5.5 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez):
ok. 1 kg na szufladę,
ok. 5 kg na górnej powierzchni
(z prętem wzmacniającym)
Ustawienie piętrowe do 13 szt.



79 PLN

szer. 37 × gł. 26 × wys. 12 cm
Wymiary wewnętrzne: ok.
szer. 33.5 × gł. 22.5 × wys. 8.5 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez):
ok. 1.5 kg na szufladę,
ok. 5 kg na górnej powierzchni
(z prętem wzmacniającym)
Ustawienie piętrowe do 10 szt.

15253777 Podwójna A4

15253791 Wysoka A4 17,5 cm





109 PLN

89 PLN

szer. 37 × gł. 26 × wys. 9 cm
Wymiary wewnętrzne: ok.
szer. 16.5 × gł. 22.5 × wys. 5.5 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez):
ok. 0.5 kg na szufladę,
ok. 5 kg na górnej powierzchni
(z prętem wzmacniającym)
Ustawienie piętrowe do 13 szt.

szer. 37 × gł. 26 × wys. 17.5 cm
Wymiary wewnętrzne: ok.
szer. 33 × gł. 22.5 × wys. 14 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez):
ok. 2 kg na szufladę,
ok. 5 kg na górnej powierzchni
(z prętem wzmacniającym)
Ustawienie piętrowe do 6 szt.

Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)

Możliwość dołączenia kółek
(sprzedawane osobno)

Przykład zastosowania

* Szufladę można łączyć z półką do przechowywania na str. 52.
Pamiętaj, że powyższy regał z szufladami nie może być rozbudowywany wielopoziomowo z innymi regałami z polipropylenu.

Pasuje do
Pasuje do
Pasuje do
przechowywania przechowywania przechowywania
płyt CD
płyt DVD
dokumentów
w formacie A4

Produkt pasuje
do regału stal
nierdzewna

Produkt pasuje
do regału
dąb / orzech

• Starsze modele można ustawiać na nowych. (Pamiętaj, że nowych modeli nie można ustawiać na modelach starszych.)
• Starsze modele od marca 2006 r. zostały zastąpione nowymi modelami.
• Ustawianie większej masy niż rekomendowana na górnej półce regału może spowodować wypaczenie materiału, co w efekcie może wpływać na otwieranie i zamykanie szuflad.
(z wyjątkiem zestawu złożonego z metalowej ramy dedykowanej regałowi polipropylenowemu i polipropylenowych regałów do przechowywania).
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Pudełko PP z pokrywą na zatrzask

Pudełko PP
Seria szuflad wąskich z polipropylenu – tabela pojemności oraz dostępnych rozmiarów

Pudełko PP z pokrywą na zatrzask L

47686715 Rozmiar L

99 PLN

ok. szer. 36 × gł. 52 × wys. 33 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 30 × gł. 42 × wys. 31 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez): ok. 9 kg
Ustawienie piętrowe do 5 szt.
18723690 Średnie 16,5 cm

89 PLN

ok. szer. 36 × gł. 51 × wys. 24.5 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 32 × gł. 47 × wys. 21 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez): ok. 7 kg
Ustawienie piętrowe do 8 szt.

79 PLN

Regał może być rozbudowywany o dodatkowe szuflady do wysokości 122 cm niezależnie od kombinacji elementów.

Przykładowa kombinacja
+
+
+

Możliwość dołączenia kółek (sprzedawane osobno)

ok. szer. 36 × gł. 52 × wys. 16.5 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 31.5 × gł. 43 × wys. 14.5 cm
Obciążenie (z kółkami lub bez): ok. 7 kg
Ustawienie piętrowe do 8 szt.

47686708 Rozmiar S

Pudełko PP z pokrywą na zatrzask S

69 PLN

18723676 Średnie 16,5 cm

61793016 Niskie 8,5 cm

Szuflada PP wieżowa /
Niska × 3, połączone

Wózek PP wieżowy wąski 4 szuflady

15880195



49 PLN

Szuflada PP wieżowa /
Niska × 2, połączone
Szuflada PP wieżowa /
Niska + Średnia
Szuflada
PP wieżowa /

Plastikowa
butelka

CD

Szuflada
PP wieżowa
1000ml

Szuflada PP wieżowa / Wysoka

Szuflada PP wie
Niska + Średnia

Puszka Puszka
350ml 350ml

Szuflada PP wieżowa /
Niska × 2, połączone

Puszka Puszka
350ml 350ml

Szuflada PP wieżowa

Wózek PP wieżowy 4 szuflady

Szuflada PP wieżowa

Szuflada PP wieżowa /
Niska × 2, połączone

249 PLN

ok. szer. 18 × gł. 40 × wys. 83 cm
Wymiary wewnętrzne:
(Szuflada średnia)
ok. szer. 13 × gł. 35.5 × wys. 17 cm
(Szuflada wysoka)
ok. szer. 12.5 × gł. 35 × wys. 26.5 cm
(Szuflada niska)
ok. szer. 13 × gł. 36 × wys. 7 cm

ok. szer. 25.5 × gł. 37 × wys. 8.5 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 21.5 × gł. 31 × wys. 6.5 cm
Obciążenie: ok. 4 kg
Ustawienie piętrowe do 14 szt.

Szuflada PP wieżowa /
Niska + Średnia

Niska × 3, połączone

Wózek PP wieżowy wąski 4 szuflady

59 PLN

CD

Szuflada PP wieżowa / Wysoka

Wysoka

ok. szer. 25.5 × gł. 37 × wys. 16.5 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 21 × gł. 30.5 × wys. 14.5 cm
Obciążenie: ok. 5 kg
Ustawienie piętrowe do 8 szt.

Szuflada PP wieżowa / Wysoka

CD

Puszka Puszka
350ml 350ml

Plastikowa
butelka
1000ml

Po złożeniu

ok. szer. 25.5 × gł. 37 × wys. 33 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 17.5 × gł. 27 × wys. 31 cm
Obciążenie: ok. 8 kg
Ustawienie piętrowe do 5 szt.

Szuflada PP wieżowa /
Niska × 3, połączone

Wysokość: 83 cm

Niska

Średnia

61793030 Wysokie 33 cm

Regał stal nierdzewna
3 półki
Wysokość: 83 cm

Plastikowa
butelka
1000ml

69 PLN

ok. szer. 36 × gł. 25.5 × wys. 16.5 cm
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 32 × gł. 21.5 × wys. 14.5 cm
Obciążenie: ok. 5 kg
Ustawienie piętrowe do 8 szt.

Możliwość dołączenia kółek (sprzedawane osobno)

Zlew

Szuflada PP wieżowa / Niska × 1
Szuflada PP wieżowa / Średnia × 1
Szuflada PP wieżowa / Wysoka × 1
Rolki do szuflad PP

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

18723713 Wysokie 33 cm

Pudełko PP składane z pokrywą

Nóżki do szuflad PP
47554892 Zestaw 4 szt.

*1

Kółka do szuflad PP

25 PLN

15523788 Zestaw 4 szt.

25 PLN

Silikonowa guma

Produkt z profilowanej żywicy

Pasuja do szuflad PP takich jak Szuflady do
przechowywania (szer. 44 × gł. 65 cm,
szer. 34 × gł. 44.5 cm oraz szer. 55 × gł. 44.5 cm)

Kółka są łatwe w montażu do regału przez wkręcenie
trzpienia do otworu w dnie regału.

Regał nie może być rozmontowany.

Zatrzask zapobiega odczepianiu się wieka
i wypadaniu zawartości. Ten pojemnik pomieści
wszystko, od małych do dużych przedmiotów.

* Stopki podnoszą całkowitą wysokość wszystkich typów
szuflad z polipropylenu o ok 1,5 mm, a innych mebli
o maksimum 4 mm.

Szuflada PP wieżowa wąska
Szuflada PP wieżowa wąska
15880164 Wysoka 30,5 cm

79 PLN

ok. szer. 18 × gł. 40 × wys. 30.5 cm
Wymiary wewnętrzne: ok.
szer. 12.5 × gł. 35 × wys. 26.5 cm
Ustawienie piętrowe do 4 szt.

47721584 Średnia 21 cm

69 PLN

Szuflada PP
wieżowa średnia
47721584

59 PLN

* Zdejmij pokrywę szuflady lub kółka, aby dodać
dodatkowe szuflady i utworzyć własny zestaw.
* Może być stosowany do wysokości około 122 cm w
dowolnej kombinacji.
Należy pamiętać, że zestaw nie może być
rozmontowany ponownie, gdy zostanie połączony.
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Produkt pasuje
do regału stal
nierdzewna

Produkt pasuje
do regału
dąb / orzech

Produkty do których można zastosować kółka

Wszystkie szuflady PP do przechowywania głębokie
(ok. szer. 44 × gł. 55 cm)
Wszystkie szuflady PP do przechowywania szerokie
(ok. szer. 34 × gł. 44.5 cm)
Wszystkie szuflady PP do przechowywania wąskie
(ok. szer. 55 × gł. 44.5 cm)

Pudełko PP składane z pokrywą
Wszystkie szuflady PP do przechowywania
głebokie (ok. szer. 44 × gł. 55 cm)
Wszystkie szuflady PP do przechowywania
szerokie (ok. szer. 34 × gł. 44.5 cm)
Wszystkie szuflady PP do przechowywania
wąskie (ok. szer. 55 × gł. 44.5 cm)

Wózek PP wieżowy wąski 4 szuflady
Szuflady PP wieżowe
Kosz na śmieci PP
Wszystkie szuflady PP
Wszystkie pudełka PP z pokrywą na zatrzask
(szer. 25.5 × gł. 37)
Wszytskie regały modułowe PP

Seria poziomowych zestawów następujących trzech szuflad.

Limit obciążenia
(z doczepionymi kółkami)

ok. szer. 18 × gł. 40 × wys. 11 cm
Wymiary wewnętrzne: ok.
szer. 13 × gł. 36 × wys. 7 cm
Ustawienie piętrowe do 10 szt.

Pasuje do
Pasuje do
Pasuje do
przechowywania przechowywania przechowywania
płyt CD
płyt DVD
dokumentów
w formacie A4

Produkty do których można zastosować nóżki

Dodatkowy regał można rozbudować w górę do 122 cm wysokości.

ok. szer. 18 × gł. 40 × wys. 21 cm
Wymiary wewnętrzne: ok.
szer. 13 × gł. 35.5 × wys. 17 cm
Ustawienie piętrowe do 5 szt.

15880171 Niska 11 cm

* Dołączenie kółek podnosi wysokość całkowitą o ok 3.8 do 4.2 cm (dokładna wysokość zależy
od typu regału).
* Nie stosuj kółek na podłogę wykonaną z tatami, podłóg z winylu lub innych miękkich
rodzajów podłóg by uniknąć ich zniszczenia.

Szuflada PP
wieżowa niska
15880171
Szuflada PP
wieżowa wysoka
15880164

Waga
przedmiotów
przechowywanych
w jednej
szufladzie

Obciążenie
górnej
powierzchni

Obciążenie
całkowite

ok. 5 kg

ok. 3 kg

ok. 30 kg

ok. 2.5 kg

ok. 3 kg

ok. 30 kg

ok. 5 kg

ok. 3 kg

ok. 30 kg

Ilość
przedmiotów
przechowywanych
w jednej
szufladzie

Około
dziesięciu
350 ml puszek

Około czterech
1000 ml butelek

* Limit wysokości obejmuje również wysokość kółek (ok. 4,2 cm), jeśli te są dołączone.
* Przechowywanie lżejszych przedmiotów w górnych szufladach, a cięższych w niższych
szufladach może korzystnie wpłynąć na stabilność i użyteczność regału.

*1 Limit dodatkowych szuflad (dodanych od góry): Wąska (15880171): do 3 dodatkowych poziomów,
Szuflada (47721584): do 2, Głęboka (15880164): 1
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Regały modułowe Polipropylen

Skrzynie polipropylenowe

* Produkty niedostępne w Polsce

37150720 Wysoki 26 cm

Skrzynia PP

59 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 26 cm
Wymiary wewnętrzne:
[Góra] ok. szer. 33 × gł. 22.5 × wys. 24 cm
[Dół] ok. szer. 33 × gł. 22.5 × wys. 1.5 cm
Obciążenie całkowite: 5 kg
Ustawienie piętrowe do 4 szt.

37150713 Średni 15,5 cm

49 PLN

37150621 Niski 9 cm

39 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 9 cm
Wymiary wewnętrzne:
[Góra] ok. szer. 33 × gł. 24 × wys. 6.5 cm
[Dół] ok. szer. 33 × gł. 22.5 × wys. 1.5 cm
Obciążenie całkowite: 3 kg
Ustawienie piętrowe do 13 szt.

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 17.5 cm
Wymiary wewnętrzne:
[Góra] ok. szer. 33 × gł. 22.5 × wys. 15.5 cm
[Dół] ok. szer. 33 × gł. 22.5 × wys. 1.5 cm
Obciążenie całkowite: 4 kg
Ustawienie piętrowe do 6 szt.

37526266 Duża

199 PLN

37525986 Średnia

149 PLN

61050652 Mała

ok. szer. 78 × gł. 39 × wys. 37 cm
Obciążenie całkowite: pokrywa do 100 kg,
zawartość do 20 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

ok. szer. 60.5 × gł. 39 × wys. 37 cm
Obciążenie całkowite: pokrywa do 100 kg,
zawartość do 13.5 kg
Ustawienie piętrowe do 3 szt.

ok. szer. 40.5 × gł. 39 × wys. 37 cm
Obciążenie całkowite: pokrywa do 100 kg,
zawartość do 13.5 kg
Ustawienie piętrowe do 3 szt.

Podczas prac w ogrodzie lub innych prac na zewnątrz
używaj krzesła.

Uporządkuj swój bagażnik- te organizery są tak
zaprojektowane by wytrzymać wstrząsy w pojeździe.

Przykład zastosowania

Możliwość dołączenia kółek (sprzedawane osobno)

Półki można używać w pozycji
do góry nogami.

Półka może być ustawiona
na regale z polipropylenu /
Szeroki oraz inne rozmiary.

Półki mogą być zestawiane razem
w różnych układach.

Podczas ustawiania półek z polipropylenu
jedna na drugiej, należy zwrócić uwagę by
zabezpieczyć punkty łączenia na rogach
każdej z półek.
* Użyj złączek montażowych także przy
ustawianiu regału do przechowywania/
szerokiego na górze półki.

Półki mogą być stosowane jako miejsce
do przechowywania pod biurkiem (Przykład
zastosowania: pojemnik na szkolną torbę).

Akcesoria: złączki montażowe (4 sztuki)
oraz stopki (sprzedawane osobno)
Polipropylen (niebarwiony)
* Maksymalna wysokość w wersji wielopoziomowej wynosi 120 cm.
* Całkowite obciążenie: (bez kółek) ok 39 kg (z kółkami ok 19,5 kg
w zestawie z półką zamontowaną do góry nogami.

Taboret PP ze schowkiem

99 PLN

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Regał modułowy PP

* Produkty niedostępne w Polsce

* Produkt niedostępny w Polsce

Taboret PP ze schowkiem



199 PLN

* Nie używaj taboretu jako schodka.

* Ponieważ w dnie
taboretu znajduje się
otwór, nie można do
niego wlewać wody
lub innych płynów.

Można go używać jako prostego taboretu.

Wewnątrz taboretu można przechowywać drobiazgi.

15203727

szer. 39 (wraz z uchwytem) × gł. 36 (siedzisko) × wys. 39 cm
Taboret z miejscem do przechowywania drobiazgów.

Pasuje do
przechowywania
dokumentów
w formacie A4
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Taboret można łatwo przenosić.

Produkt pasuje
do regału
dąb / orzech

*Z
 e względów bezpieczeństwa, nie przekraczaj rekomendowanej liczby poziomów oraz maksymalnego obciążenia.
*P
 olipropylenowe regały mają nieznacznie różniące się wymiary, co jest wynikiem charakterystyki materiału. Wielopoziomowe regały mogą się nieznacznie różnić pod względem wysokości.
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Rattan

Bac Bac

Rattanowe kosze do przechowywania są lekkie i łatwe w użytku, a także
przyjemne w dotyku. Ten system pojemników, które można ustawiać jeden
na drugim, jest łatwy w użyciu, ma praktyczne wieczka oraz uchwyty.

Kosze do przechowywania bac bac są ręcznie wyplatane z pasków uzyskanych z kory
drzewa bac bac (Manila hemp)

47381313 Wysoki 24 cm

199 PLN

ok. szer. 36 × gł. 26 × wys. 24 cm

47381306 Średni 16 cm

169 PLN

ok. szer. 36 × gł. 26 × wys. 16 cm

47381290 Niski 12 cm

139 PLN

ok. szer. 36 × gł. 26 × wys. 12 cm

Kosz bac bac / prostokąt 

Pokrywa na kosz rattan prostokąt

ok. szer. 36 × gł. 26 × wys. 32 cm

37525900 Wysoki 32 cm

15004768



69 PLN

199 PLN

37849112 Wysoki 24 cm169

PLN

ok. szer. 36 × gł. 26 × wys. 24 cm

37525863 Średni 16 cm

159 PLN

ok. szer. 36 × gł. 26 × wys. 16 cm

37849068 Niski 12 cm

149 PLN

ok. szer. 36 × gł. 26 × wys. 12 cm

XL / L / M

Pokrywa na kosz bac bac
prostokąt

ok. szer. 36 × gł. 26 × wys. 3 cm
* Pasuje do koszy z serii rattan / prostokąt.

38309796



69 PLN

ok. szer. 36 × gł. 26 × wys. 2 cm
* Ta pokrywa pasuje do koszy z serii
bac bac / prostokąt.

Kosz rattan prostokąt z pokrywą S
47381337 S

Kosz rattan prostokąt S

139 PLN

ok. szer. 26 × gł. 18 × wys. 16 cm

47381238 S

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Kosz rattan prostokąt

119 PLN

ok. szer. 26 × gł. 18 × wys. 12 cm

Kosz bac bac / prostokąt S
37525948



99 PLN

ok. szer. 26 × gł. 18 × wys. 16 cm

Kosz bac bac / kwadrat 
37525788 Wysoki 32 cm

Pokrywa na kosz bac bac /
prostokąt S 
38309802



219 PLN

ok. szer. 35 × gł. 35 × wys. 32 cm

37525825 Średni 16 cm169

PLN

ok. szer. 35 × gł. 35 × wys. 16 cm

Pokrywa na kosz bac bac /
kwadrat 

49 PLN

38309789

ok. szer. 26 × gł. 18 × wys. 2 cm



79 PLN

ok. szer. 35 × gł. 35 × wys. 2 cm
* Ta pokrywa pasuje do kosza wysokiego
i średniego z serii bac bac / kwadrat.

Kosz rattan kwadrat

Kosz rattan prostokąt z uchwytem XS

18021826 Wysoki 24 cm

289 PLN

ok. szer. 35 × gł. 36 × wys. 24 cm

18021833 Średni 16 cm

199 PLN

ok. szer. 35 × gł. 36 × wys. 16 cm

47028454



79 PLN

ok. szer. 15 × gł. 22 × wys. 9 cm

Pokrywa na kosz rattan kwadrat
15004775



89 PLN

ok. szer. 35 × gł. 36 × wys. 3 cm
* Pasuje do kosza wysokiego i średniego z serii rattan kwadrat.

Kraj, z którego pochodzi koszyk rattanowy
Rattanowe koszyki sprzedawane przez MUJI wytwarzane
są w prowincji Thai Binh w północnym Wietnamie. Thai
Binh to spokojny zakątek wśród pół ryżowych, krów,
bawołów, świń i kurczaków hodowanych w warunkach
naturalnych. Oprócz rolnictwa, mieszkańcy prowincji zajmują się rękodziełem, zwłaszcza wytwarzaniem przedmiotów z rattanu lub bambusa.

Wyrób koszyków rattanowych
Łodyga rattanu, ok 3-5 cm średnicy musi najpierw zostać
podzielona na paski o średnicy 5-9 mm. Z nich dopiero
plecie się koszyki. Koszyki są plecione ręcznie przez rolników. W prowincji Thai Binh mieszka ok 10,000 rolników, a wyrób koszyków jest dla nich dodatkowym źródłem zarobku. Wyplecenie takiego koszyka jest pracochłonne. Dziennie można ich wypleść tylko 1-2.

Pasuje do
Pasuje do
przechowywania przechowywania
płyt CD
płyt DVD
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Produkt pasuje
do regału stal
nierdzewna

Produkt pasuje
do regału
dąb / orzech

* Instrukcja dotycząca pielęgnacji naturalnych materiałów, z których wykonane są pojemniki do przechowywania: Nie używaj pojemników w miejscach
o dużej wilgotności. Od czasu do czasu wysusz produkt w zacienionym miejscu oraz usuń kurz z powierzchni przy użyciu odkurzacza lub ściereczki do kurzu.

Pasuje do
Pasuje do
Pasuje do
przechowywania przechowywania przechowywania
płyt CD
płyt DVD
dokumentów
w formacie A4

Produkt pasuje
do regału stal
nierdzewna

Produkt pasuje
do regału
dąb / orzech

* Aby zachować naturalne włókna koszyków, nie należy ich przechowywać w miejscach o dużej wilgotności. Regularnie wysusz produkt w zacienionym miejscu
oraz usuń kurz z powierzchni przy użyciu odkurzacza lub ściereczki do kurzu.
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Bambus

Bawełna – len

Pudełka wykonane z włókien bambusa są solidne i możne je ustawiać
jeden na drugim, co sprawia, że są wygodne w użyciu.

Pokryte w środku tkaniną pudełka, można złożyć by nie zajmowały
miejsca. Wymiary pudełek oparte są na standardowych wymiarach MUJI,
co pozwala łączyć je z regałami i innymi systemami.

* Produkty niedostępne w Polsce

38996552 Wysokie 24 cm

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 24 cm

Pojemnik bawełna – len / prostokąt

369 PLN

38996569 Średnie 16 cm

329 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 16 cm

38996576 Niskie 8 cm

269 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 8 cm

38369738 Wysoki 34 cm

89 PLN

Idealny rozmiar do użycia w regałach
dąb / orzech.



89 PLN

38369776 Średni 26 cm

79 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 26 cm

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 26 cm

38369752 Niski 16 cm

59 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 16 cm
Pudełko którego wnętrze
pokryte tkaniną może służyć do
przechowywania prania, klamerek
do prania czy innych akcesoriów
związanych z praniem.

Wieko chroni zawartość pudełka.

[Nie prać]

Pokrywa na koszt bambus /
prostokąt

38996606

38369769 Średni z pokrywą 26 cm

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 34 cm

169 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 2 cm

Pojemnik bawełna – len / kwadrat
38369721 Wysoki z pokrywą 32 cm

119 PLN

Pojemnik bawełna – len / szeroki z pokrywą
38369714 Wysoki 32 cm

[Nie prać]

38996583 Średni 16 cm

269 PLN

ok. szer. 26 × gł. 18.5 × wys. 16 cm

38996590 Niski 8 cm

79 PLN

ok. szer. 35 × gł. 35 × wys. 32 cm

ok. szer. 35 × gł. 35 × wys. 32 cm

Kosz bambus prostokąt S

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Pudełko bambus prostokąt

199 PLN

38369707 Wysoki 23 cm

149 PLN

38369745 Niski 18 cm

119 PLN

ok. szer. 59 × gł. 39 × wys. 23 cm

ok. szer. 59 × gł. 39 × wys. 18 cm

Idealna wysokość by zmieścić pojemnik
pod łóżkiem. Ten pojemnik pasuje do
łóżek z nogami o wysokości 26 cm.

Idealna wysokość by zmieścić pojemnik
pod łóżkiem. Ten pojemnik pasuje do
łóżek z nogami o wysokości 20 cm.

[Nie prać]

ok. szer. 26 × gł. 18.5 × wys. 8 cm

Pokrywa na koszt bambus / prostokąt S
38996613 

149 PLN

ok. szer. 26 × gł. 18.5 × wys. 2 cm

Pojemnik bawełna – len prostokąt /
niski 16 cm – po złożeniu

56

* Informacje na temat bambusa: Materiał stosowany do produkcji pojemników z bambusa ma ciemniejsze odcienie i słoje,
które nadają produktom indywidualny i wyjątkowy charakter.

Produkt pasuje
do regału stal
nierdzewna

Przykład zastosowania pojemnika
bawełna – len / szerokiego z pokrywą

Produkt pasuje
do regału
dąb / orzech
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Karton

HDF
Stalowe skrzynki
narzędziowe

Pudełka z solidnego i lekkiego kartonu. Nasz karton zrobiony jest z papieru
z recyklingu. Odzyskany materiał używany w naszych produktach cechuje

* Produkty niedostępne w Polsce

charakterystyczną teksturą.

Pojemniki do przechowywania z wykorzystaniem płyty pilśniowej, która jest często
stosowana w produkcji palet czy skrzynek transportowych. W 45-50% złożone
z papieru z recyklingu, a niezastosowanie kleju pozwala na osiągnięcie odpowiedniej
grubości ścianki. Pudełka na narzędzia mają wszechstronne zastosowanie i idealnie
pasują do Twojego wnętrza.

* Produkty niedostępne w Polsce

38980803 Pojedyncza

Szuflada karton / szeroka

49 PLN

szer. 26 × gł. 37 × wys. 16 cm

38980810 Podwójna

69 PLN

szer. 26 × gł. 37 × wys. 16 cm

38980827 Pojedyncza

15967162
38980834 Podwójna

49 PLN

szer. 37 × gł. 26 × wys. 16 cm

69 PLN

szer. 27 × gł. 26 × wys. 16 cm

Szuflady są wykonane z kartonu. Po złożeniu przodu i boku szuflada zmienia się
w kuwetę, w której można przechowywać dokumenty. Inne szuflady można
dołączyć na górze, spodzie oraz z boków przy użyciu akcesoriów montażowych.

Fronty pudełek do wyboru

Łączenie szuflad w pionie i w poziomie

Szuflady można łączyć w pionie lub
poziomie za pomocą akcesoriów
mocujących.
gdy chcesz ich
używać jako szuflad

Pudełko karton z pokrywą
38980858 Wysokie 11 cm, zestaw 2 szt.

szer. 32 × gł. 25 × wys. 11 cm

99 PLN

Szuflada HDF A4 podwójna głęboka
15967179



159 PLN

ok. szer. 25.5 × gł. 36 × wys. 16 cm
(z wkładką antypoślizgową)
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 23 × gł. 34 × wys. 14 cm
Obciążenie całkowite: 2 kg
Ustawienie piętrowe do 3 szt.

ok. szer. 25.5 × gł. 36 × wys. 16 cm
(z wkładką antypoślizgową)
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 23 × gł. 34 × wys. 6.5 cm
Obciążenie całkowite: 1,5 kg
Ustawienie piętrowe do 3 szt.

Wymiary pudełka są oparte na tych
standardowych wymiarach co regały
stal nierdzewna.

Wymiary pudełka są oparte na tych
standardowych wymiarach co regały
stal nierdzewna.

Szuflada HDF A4 podwójna szeroka

Szuflada HDF poczwórna szeroka

15967087

gdy chcesz w nich
przechowywać dokumenty





199 PLN

15967223



Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Szuflada HDF A4 pojedyncza
Szuflada karton / głęboka

249 PLN

ok. szer. 36 × gł. 25.5 × wys. 16 cm
(z wkładką antypoślizgową)
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 34 × gł. 24 × wys. 6.5 cm
Obciążenie całkowite: 1,5 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

ok. szer. 36 × gł. 25.5 × wys. 16 cm
(z wkładką antypoślizgową)
Wymiary wewnętrzne:
ok. szer. 16 × gł. 24 × wys. 6.5 cm
Obciążenie całkowite: 2 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

Wymiary tego pudełka są oparte na
tych standardowych wymiarach co
w wielopoziomowe regały dąb / orzech

Pudełko z małymi przegródkami.
Szuflada podzielona na mniejsze
szufladki ma idealną głębokość do
przechowywania listów, rachunków
czy kopert.

Skrzynka na narzędzia stal / 4

Skrzynka na narzędzia stal / 3

Pudełko karton z pokrywą i uchwytem
38980841 Niskie 5.5 cm, zestaw 3 szt.

49 PLN

szer. 32 × gł. 25 × wys. 5.5 cm

Pudełka z pokrywą wykonane z kartonu. Mogą służyć w pozycji poziomej lub
pionowej, a ich wymiary pasują do kartonowego pudełka na dokumenty.

49 PLN

38980865



69 PLN

szer. 26 × gł. 37 × wys. 32 cm
Pudełko z pokrywą wykonane z kartonu.
Kartonowe Pudełko z Pokrywą/ Położenie do
wyboru (małe i duże) pasuje do wnętrza.
37845992

Pudełko na dokumenty może być ustawione
w pozycji pionowej lub poziomej.

169 PLN

37845947



189 PLN

ok. szer. 38 × gł. 18 × wys. 13 cm
Obciążenie całkowite: 10 kg

ok. szer. 38 × gł. 23 × wys. 10 cm
Obciążenie całkowite: 10 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

Skrzynka na narzędzia stal / 2

Skrzynka na narzędzia stal / 1

Wysokie
Niskie
Niskie

37845886



89 PLN

ok. szer. 16 × gł. 11 × wys. 6 cm
Obciążenie całkowite: 1,5 kg
Ustawienie piętrowe do 3 szt.
Pozycja pozioma

Pozycja pionowa



99 PLN

Przechowywanie (pudełko do przechowywania dokumentów)

Pasuje do
Pasuje do
Pasuje do
przechowywania przechowywania przechowywania
płyt CD
płyt DVD
dokumentów
w formacie A4

58

37845831

ok. szer. 20 × gł. 11 × wys. 6 cm
Obciążenie całkowite: 1,5 kg
Ustawienie piętrowe do 3 szt.

Produkt pasuje
do regału stal
nierdzewna

Produkt pasuje
do regału
dąb / orzech

* Nie używaj tych pudełek w pomieszczeniach gdzie będą narażone na działanie wysokiej temperatury, wilgotności czy bezpośrednich promieni słonecznych, ponieważ może
to skutkować deformacją lub utratą koloru.

59

Stal nierdzewna /
Cynk

Koszyki druciane MUJI wykonane są z wytrzymałej stali nierdzewnej. Uchwyty
zapewniają łatwość użytkowania. Można je złożyć gdy koszyk nie jest używany.
Proste pudełka cynkowe są łatwe w użyciu i idealne do przechowywania zapasów.

MDF /
Archiwizacja PP

MUJI oferuje pomocne organizery na biurko wykonane z MDF
oraz pudełka z polipropylenu na dokumenty w formacie A4.
Wybierz ten, który najbardziej pasuje do Twoich potrzeb.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Koszyk stal nierdzewna
15117079 Wysoki 24 cm

199 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 24 cm
Obciążenie całkowite: 10 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

15117062 Średni 18 cm

15117055 Niski 12 cm

169 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 18 cm
Obciążenie całkowite: 5 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

15117048 Niski 8 cm

149 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 12 cm
Obciążenie całkowite: 5 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

119 PLN

ok. szer. 37 × gł. 26 × wys. 8 cm
Obciążenie całkowite: 5 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

Stojak MDF pionowy
61798066 A5

Szuflady MDF 6 szt.

99 PLN

76617969



Szuflada MDF

169 PLN

76617945



139 PLN

ok. szer. 8.4 × gł. 17 × wys. 25.2 cm

ok. szer. 8.4 × gł. 17 × wys. 25.2 cm

ok. szer. 25.2 × gł. 17 × wys. 8.4 cm

Zastosowanie jesionu na powierzchni
pojemnika, sprawia iż pasuje on do
każdego pomieszczenia. Idealny
rozmiar do postawienia na biurko
i organizowania dokumentów.

Szuflada MDF 3 szt.

Idealny rozmiar by uporządkować
drobiazgi na biurku. W zestawie jeden
separator by podzielić powierzchnię
w pojemniku.

76617952



139 PLN

ok. szer. 8.4 × gł. 17 × wys. 25.2 cm
Zastosowanie jesionu na powierzchni
pojemnika, sprawia iż pasuje on do
każdego pomieszczenia. Szuflady
można zamienić, a bazę ustawić
pionowo lub poziomo.

Koszyk stal nierdzewna mały
15117031



99 PLN

ok. szer. 26 × gł. 18 × wys. 18 cm
Obciążenie całkowite: 5 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

Koszyk wykonany ze stali nierdzewnej.
Rączki można złożyć gdy koszyk nie jest
używany.

Segregator archiwizacyjny karton

Segregator pudełko ścięte karton

Organizer z uchwytem PP

02081355 Zestaw 5 szt.

02081348 Zestaw 5 szt.

15915453 Biały

49 PLN

ok. szer. 10 × gł. 31.6 × wys. 24.6 cm

49 PLN

ok. szer. 10 × gł. 27.6 × wys. 31.8 cm

37035508 Szary

59 PLN
59 PLN

ok. szer. 15 × gł. 32 × wys. 8 cm
Obciążenie całkowite: ok. 5 kg
Pomocne pudełko, w którym można
przechowywać i przenosić narzędzia
i materiały biurowe.

Pudełko cynk

139 PLN

61417691 Duże

ok. szer. 25.5 × gł. 36
(z uchwytem) × wys. 21 cm

*1

99 PLN

61417707 Małe

ok. szer. 20 × gł. 29
(z uchwytem) × wys. 15 cm

Szuflady wieżowe PP 6 szt.
61154909

159 PLN

Szuflady wieżowe PP 3 szt.
61164458

144 PLN

ok. szer. 11 × gł. 24.5 × wys. 32 cm
Szuflady idealne do przechowywania
różnych przedmiotów. Wysokość jest
taka sama jak w przypadku skoroszytów
na dokumenty i można je z łatwością
ustawić na półce z książkami. Szuflady
można zastąpić, a bazę ustawić pionowo
lub poziomo.

Pudełka cynkowe do przechowywania małych przedmiotów.

Wymiary pudełek do przechowywania gł. 37 cm i 26 cm

Segregator archiwizacyjny PP
szeroki

Kompatybilne elementy do przechowywania

76475965 Biały

Standardowe wymiary produktów MUJI wywodzą się z wymiarów stosowanych przy budowie japońskich domów. Nasze pojemniki do przechowywania mają standardowe wymiary więc pasują do systemów mebli do
przechowywania. Więcej szczegółów na str. 30.

Bac Bac

Bambus

Bawełna
– len

Karton

HDF

Stal
nierdzewna



61796895 Biały
76354413 Szary

76475972 Szary
Rattan

Segregator ścięty PP szeroki

Każdy 59

PLN

ok. szer. 15 × gł. 32 × wys. 24 cm
Ten szeroki pojemnik może pomieścić
dwa 50 mm skoroszyty z dwoma
otworami.



Każdy 59

PLN

ok. szer. 15 × gł. 27.6 × wys. 31.8 cm
Ten szeroki pojemnik może pomieścić
dwa 50 mm skoroszyty z dwoma
otworami.

37 × 26 cm

18 × 26 cm

Pudełka pasują do
regałów stal nierdzewna
oraz regałów dąb / orzech.

L

XL
M

Kosz / S + S

37 × 26 cm Kosze w ułożeniu pionowym

M

Kosz + M

37 × 26 cm kosze w ułożeniu poziomym

Segregator archiwizacyjny PP

PP Angle File Box

15734528 Biały

15915439 Biały

15556366 Szary



60

Pasuje do
przechowywania
dokumentów
w formacie A4

Produkt pasuje
do regału stal
nierdzewna

PLN

ok. szer. 10 × gł. 32 × wys. 24 cm
Wykonany z grubego solidnego
tworzywa. Pudełko można też postawić
poziomo.

37 × 37 cm

Produkt pasuje do regału
stal nierdzewna

15915422 Szary
Każdy 35



Każdy 35

PLN

ok. szer. 10 × gł. 27.6 × wys. 31.8 cm
37035669 Wąski biały

29 PLN

ok. szer. 5 × gł. 27.4 × wys. 31.8 cm

* Wymiary różnią się w zależności od materiału, z którego wykonane są pojemniki do przechowywania.
Pasuje do
przechowywania
dokumentów
w formacie A4

Produkt pasuje
do regału stal
nierdzewna

Produkt pasuje
do regału
dąb / orzech

*1 Chociaż identyczne produkty można stawiać jeden na drugim, należy uważać by zbytnio nie rozbudować modułu. (zaleca się rozbudowę do 3 elementów). Ten element można postawić
na szerokim polipropylenowym otwartym pudełku na dokumenty. Ponieważ zestaw nie jest zabezpieczony, bądź ostrożny korzystając z wielopoziomowego systemu.
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Akryl

System do przechowywania z akrylu jest odporny na zadrapania. Jest również
transparentny co pozwala na sprawdzenie zawartości bez otwierania pojemnika.
MUJI oferuje różnorodność elementów do przechowywania z akrylu, odpowiednich
dla różnych celów oraz przestrzeni, takich jak Twoje biuro czy pokój dzienny.

3

4

1

Szuflada akryl zestaw 5 szt.
15915491



199 PLN

Szuflada akryl zestaw 3 szt.
15915507

139 PLN

Szuflada akryl podwójna

1

47380934 Duża

Szuflada akryl podwójna otwierana

129 PLN

ok. szer. 25.5 × gł. 17 × wys. 16 cm

ok. szer. 25.5 × gł. 17 × wys. 10 cm

ok. szer. 25.5 × gł. 17 × wys. 9.5 cm

Transparenty materiał pozwala na łatwą
identyfikację zawartości pojemnika.
Ten pomocny pojemnik może być
użyty na wiele sposobów.

Transparenty materiał pozwala na łatwą
identyfikację zawartości pojemnika.
Ten pomocny pojemnik może być
użyty na wiele sposobów.

		 47380910

Mała

99 PLN

		 47380989

Duża

129 PLN

ok. szer. 25.5 × gł. 17 × wys. 9.5 cm

2

47380965 Mała

99 PLN

ok. szer. 17.5 × gł. 13 × wys. 9.5 cm

ok. szer. 17.5 × gł. 13 × wys. 9.5 cm

*1

*1

Pojemnik akryl wieżowy 3 szuflady

3

61798202 

Szuflada akryl pojedyncza szeroka

159 PLN

ok. szer. 8.7 × gł. 17 × wys. 25.2 cm

Pojemnik akryl wieżowy 6 szuflad

4

37268142 

61798196



129 PLN

ok. szer. 25.2 × gł. 17 × wys. 8.7 cm

199 PLN

ok. szer. 8.7 × gł. 17 × wys. 25.2 cm

Idealny do przechowywania drobiazgów.
Wykonany z czystej żywicy akrylowej aby łatwo było
zidentyfikować zawartość pojemnika.

Wykonane z czystej żywicy akrylowej aby łatwo było
zidentyfikować zawartość zestawu. Daje elegancki
oraz uporządkowany efekt, zwłaszcza w połączeniu
z innymi elementami systemu o tej samej
wysokości.

Wkład welur

Wkład welur na pierścionki

Wkład welur dzielony

38373568 Duży

38373551 Duży

38373575 Mały



69 PLN



69 PLN

ok. szer. 23.5 × gł. 15.5 × wys. 2.5 cm

ok. szer. 23.5 × gł. 15.5 × wys. 2.5 cm

Taca pasuje do systemu
przechowywania wykonanego z akrylu
i służy do przechowywania drobiazgów
oraz zegarków. Jedna taca mieści się
w dużej szufladzie.

Taca pasuje do systemu
przechowywania wykonanego z akrylu
i służy do przechowywania drobiazgów
oraz zegarków. Jedna taca mieści się
w dużej szufladzie.

Wkład welur 3×5

69 PLN

38373544 Mały

69 PLN

ok. szer. 15.5 × gł. 12 × wys. 2.5 cm

ok. szer. 15.5 × gł. 12 × wys. 2.5 cm

Taca pasuje do systemu
przechowywania wykonanego z akrylu
i służy do przechowywania drobiazgów
oraz zegarków. Dwie tace mieszczą się
w dużej szufladzie.

Taca pasuje do systemu
przechowywania wykonanego z akrylu
i służy do przechowywania biżuterii.
Dwie tace pasują do dużej szuflady

Szuflada akryl pionowa zestaw 4
61174280
Przykład zastosowania

Przykład zastosowania

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

2

Przykład zastosowania

Przykład zastosowania



Szuflada akryl pionowa wieszaki

119 PLN

18958207



79 PLN

ok. szer. 6.7 × gł. 17.5 × wys. 25 cm

ok. szer. 6.7 × gł. 13 × wys. 25 cm

Przechowuj swoje okulary oraz drobiazgi
w 4 szufladach. Ustaw je pionowo lub poziomo.

Przezroczysty stojak jest idealny do
przechowywania naszyjników i kolczyków.

Wkład welur wąski

Wkład welur na pieścionki wąski 

38373520 Szary

39 PLN

38373537 Szary

39 PLN

ok. szer. 5 × gł. 16.5 × wys. 2 cm

ok. szer. 5 × gł. 12 × wys. 2 cm

Taca pasująca wyłącznie do stojaka na naszyjniki
i kolczyki, stworzona
do przechowywania
okularów.

Taca do
przechowywania
pierścionków pasująca
wyłącznie do stojaka
na kolczyki i naszyjniki

Przykład zastosowania
Przykład zastosowania

62

*1 Starsze modele mogą być zestawiane z nowymi modelami, ale ustawienie nowego modelu na starszym może spowodować powstanie szczelin albo pochylenie zestawu.
Separatory w nowych szufladach nie spełniają swojej funkcji w starych zestawach.
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1

2
4

1

3

2

4

Stojak akryl na długopisy

Stojak akryl oragnizer

Stojak akryl pionowy
61798233 A5

1

119 PLN

15902194 Duży

89 PLN

ok. szer. 26.8 × gł. 21 × wys. 16 cm

ok. szer. 8.7 × gł. 17 × wys. 25.2 cm

2

Stojak idealny do porządkowania dokumentów
w rozmiarze A5, zeszytów i katalogów.

15902200 Mały

79 PLN

ok. szer. 13.3 × gł. 21 × wys. 16 cm

3

15296248 Podwójny

59 PLN

4

15296231 Pojedynczy

Pojemnik okrągły akryl

1

ok. szer. 13 × gł. 8.8 × wys. 9.5 cm

49 PLN

Stojak akryl 3 części wysoki

29 PLN

Śr. 8 × wys. 11.5 cm

2

ok. szer. 8.8 × gł. 8.8 × wys. 9.5 cm

61485584 z pokrywką
61479781



24 PLN

Śr. 8 × wys. 11 cm

Dzielony stojak idealny do porządkowania książek,
magazynów i dokumentów.

3

61407852 

49 PLN

Stojak akryl 2+4 części
61407838



Pojemnik akryl gablota 12 części

69 PLN

ok. szer. 17.5 × gł. 6.5 × wys. 9.5 cm

ok. szer. 17.5 × gł. 13 × wys. 9.5 cm

Stojak akryl 3 części niski

* Liczba elementów do rozbudowy w górę: 2

4

61407869 

39 PLN

ok. szer. 17.5 × gł. 6.5 × wys. 4.8 cm
Akrylowy stojak z możliwością rozbudowy
w górę. Pasuje do przechowywania małych
przedmiotów, takich jak kosmetyki.

61407845



85 PLN

ok. szer. 25.8 × gł. 17.5 × wys. 6.1 cm
Akrylowy stojak z możliwością
rozbudowy w gorę. Pasuje do
przechowywania małych przedmiotów,
takich jak kosmetyki. Przegrody są
wyjmowane.
* Liczba elementów do rozbudowy w górę: 2

* Maksymalna liczba dostawianych
elementów: 2

5
5

Stojak akryl prostokąt
61479798



Stojak akryl ścięty

14 PLN

ok. szer. 5.5 × gł. 4.5 × wys. 9 cm

15296224



39 PLN

ok. szer. 5 × gł. 13 × wys. 14.1 cm
Stojak na biurko do przechowywania
kopert i pocztówek.

15296309 Szeroki

99 PLN

ok. szer. 17.5 × gł. 13 × wys. 14.3 cm

6

15296286 Wąski

6

6

Stojak na biurko akryl 3 części
poziomy

5

Przechowywanie i meble do przechowywania.

Przechowywanie i meble do przechowywania.

3

79 PLN

ok. szer. 8.8 × gł. 13 × wys. 14.3 cm

Szuflada akryl pojedyncza mała
61407876



99 PLN

ok. szer. 17.5 × gł. 13 × wys. 9.5 cm
Pojemnik z szufladą z możliwością
rozbudowy w górę. Pasuje do
przechowywania małych przedmiotów,
takich jak kosmetyki.
* Maksymalna liczba dodanych elementów: 2
*1

Pojemnik akryl CD wysoki
76226277



Pojemnik akryl gablota 16 części

Pojemnik akryl CD

79 PLN

76226253



69 PLN

61703671 4 × 4159

Stojak akryl – gablota

PLN

ok. szer. 13.5 × gł. 27 × wys. 15.5 cm
Kontener na ok 25 płyt CD.

ok. szer. 17.5 × gł. 13 × wys. 14 cm

ok. szer. 27.5 × gł. 7.2 × wys. 34.7 cm

Kontener na ok 16 płyt CD.

* Maksymalna liczba dostawianych
elementów: 2

* Maksymalna liczba dostawianych
elementów: 2

Witrynka wykonana z przezroczystego
akrylu. Możliwość zdejmowania
przedniej i tylnej osłony.




5

37317895 2 półki

6

37318533 3 półki

79 PLN
79 PLN

ok. szer. 17.5 × gł. 6.5 × wys. 23 cm
Stojak na drobne akcesoria kosmetyczne
w np. lakiery do paznokci.
* Nie przechowuj materiałów opartych na
oleju, takich jak olejki zapachowe czy olejki
do ciała w tym regale.

7
8

Pojemnik na pocztówki akryl
76517863 Postcard size

Podstawa akryl

59 PLN

ok. szer. 16.3 x gł. 11.6 x wys. 5 cm
Organizer na zdjęcia lub pocztówki. Pocztówka lub zdjęcie
można wsunąć przez pokrywę, co sprawia, że organizer jest
nie tylko pomocny ale i może być używany jako podstawka.

7

15919840 Duża

Pojemnik na chusteczki akryl

59 PLN

76226284

ok. szer. 26 × gł. 17.5 × wys. 16 cm

8

15919833 Mała



55 PLN

ok. szer. 26 × gł. 13 × wys. 7 cm

Pojemnik na chusteczki akryl S
38395836 chusteczki w zestawie



55 PLN

ok. szer. 14 × gł. 11.5 × wys. 7 cm

39 PLN

Idealny do przechowywania małych
chusteczek lub serwetek.

ok. szer. 26 × gł. 17.5 × wys. 10 cm

Chusteczki do pojemnika akryl S
38395829 Ilość warstw:
300 (150 dwuwarstwowych arkuszy) × 3
Przykład zastosowania

64

*1 Starsze modele mogą być zestawiane z nowymi modelami, ale ustawienie nowego modelu na starszym może spowodować powstanie szczelin albo pochylenie zestawu.
Separatory w nowych szufladach nie spełniają swojej funkcji w starych zestawach.



25 PLN

Umieszczone w plastikowym pudełku
aby ochronić opakowanie. Szerokość
pudełka jest mniejsza niż w przypadku
popularnych chusteczek. Może być
stosowane w akrylowym pudełku na
chusteczki.
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Żywica ABS

Tace MUJI pomagają w organizacji biurka oraz porządkowaniu dokumentów,
materiałów biurowych oraz innych drobiazgów. Tace z tej samej serii możne ze
sobą łączyć.

Dobre życie

część 1

Meble i systemy do przechowywania
ABS Organizer XS

1

37328938 ok. szer. 8.1 × gł. 11 cm

45 PLN

Wymiary zewnętrzne: ok. szer. 8 × gł. 11 × wys. 8 cm
Wymiary wewnętrzne, góra: ok. szer. 7.4 × wys. 8.2 cm
dół: ok. szer. 7.4 × wys. 4.8 cm

Przechowywanie i meble do przechowywania.

1

Jakość w prostocie.

Wnętrze stojaka podzielone jest na osobne przegrody na akcesoria do pisania
oraz małe biurowe przedmioty.

2

ABS Podstawka z podziałkami S

2

3

37328891 rozmiar A6

35 PLN

Wymiary zewnętrzne: ok. szer. 12 × gł. 16 × wys. 2.9 cm
Wymiary wewnętrzne: ok. szer. 11.5 × gł. 15.5 × wys. 2.6 cm
Obciążenie całkowite: 1.5 kg
Ustawienie piętrowe do 3 szt.

Przestrzenie w japońskich domach opie-

Taca wewnętrzna podzielona jest na osobne przegrody.

wynoszą 180 na 90 cm. Wymiary tamati

rają się na wymiarach tamati mat, które
mat z kolei wyznaczyły standardowe wy-

ABS Podstawaka na nóżkach M

3

37328945 rozmiar A5

miary dla drzwi przesuwnych fusuma, któ-

55 PLN

re dzielą japońskie pokoje. Nawet dzisiaj,

Wymiary zewnętrzne z nóżkami: ok. szer. 16 × gł. 24 × wys. 14.7 cm
Wysokość tacy: 2.6 cm
Wymiary wewnętrzne: ok. szer. 15.5 × gł. 23.5 × wys. 1 cm
Obciążenie całkowite: 1.5 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

gdy japońskie domy uległy wpływom zachodu w połowie lat czterdziestych ubiegłego wieku, wymiary te pozostały normą

Taca może spełniać funkcję półki po dołączeniu nóg znajdujących się w zestawie.

przy budowie japońskich domów. To tra-

4

dycyjna koncepcja, która stanowi podsta-

ABS Podstawka z podziałkami M

4
5

37328617 rozmiar A5

55 PLN

wę dla mebli do przechowywania MUJI.

Wymiary zewnętrzne: ok. szer. 16 × gł. 24 × wys. 2.9 cm
Wymiary wewnętrzne: ok. szer. 15.5 × gł. 23.5 × wys. 2.6 cm
Obciążenie całkowite: 3 kg
Ustawienie piętrowe do 3 szt.

Weźmy np. nasze szafki ze stali nierdzewnej/szerokie/duże, które są standardowe
dla serii. Ich wymiary 175.5 cm na 86 cm

Taca wewnętrzna podzielona jest na osobne przegrody.

są w tym samym rozmiarze co standardoABS Tacka na dokumenty L

5
6

we wymiary tatami mat i drzwi fusuma.

37328594 rozmiar A4

75 PLN

To idealny system przechowywania do

Wymiary zewnętrzne: ok. szer. 24 × gł. 32 × wys. 4.5 cm
Wymiary wewnętrzne: ok. szer. 23.5 × gł. 31.5 × wys. 4.2 cm
Obciążenie całkowite: 9 kg
Ustawienie piętrowe do 3 szt.

małych pomieszczeń, a kilka elementów
ustawionych jeden obok drugiego tworzy
jednolity i doskonały wystrój większego

Taca idealna do porządkowania dokumentów.

pomieszczenia. Oprócz regałów o wysoABS Podstawaka na nóżkach L

6

37328587 rozmiar A4

kości 175,5 oferujemy też regały ze stali

85 PLN

nierdzewnej o wysokości 120 cm oraz

Wymiary zewnętrzne z nóżkami: ok. szer. 24 × gł. 32 × wys. 20.8 cm
Wysokość tacy: 2.6 cm
Wymiary wewnętrzne: ok. 23.5 × gł. 31.5 × wys. 1.5 cm
Obciążenie całkowite: 4.5 kg
Ustawienie piętrowe do 2 szt.

83 cm. Wszystkie modele dostępne są
w szerokości 86cm i 58 cm. Głębokość
standardowa 41 cm pozwala na stworze-

Taca może spełniać funkcję półki po dołączeniu nóg znajdujących się w zestawie.

7

nie regału na książki. Wśród oferowanych
przez nas pojemników do przechowywa-

ABS Podstawka z podziałkami L

7

37328600 rozmiar A4

nia znajdziesz pudełka i koszyki wykonane

75 PLN

Wymiary zewnętrzne: ok. szer. 24 × gł. 32 × wys. 4.5 cm
Wymiary wewnętrzne: ok. szer. 23.5 × gł. 31.5 × wys. 4.2 cm
Obciążenie całkowite: 9 kg
Ustawienie piętrowe do 3 szt.

z naturalnych materiałów, a także pojemniki z polipropylenu. Wszystkie pozwolą
na uzyskanie uporządkowanej i eleganc-

Taca wewnętrzna podzielona jest na osobne przegrody.
Regały stal nierdzewna str. 27
* Uważaj by materiał wykonany z żywicy nie wszedł w kontakt z substancjami
chemicznymi takimi jak alkohol, olej, rozpuszczalnik, rozcieńczalnik, silny kwas
lub silna zasada ponieważ mogą one powodować odbarwienie lub deformację.
* Aby zapobiec zadrapaniom nie używaj do czyszczenia zmywaczy, proszków
ścierających lub twardych materiałów takich jak zmywaki druciane
* Smugi lub plamy mogą być widoczne na powierzchni ze względu na cechy
materiału.
* Aby wyczyścić materiał z żywicy należy delikatnie wytrzeć go szmatką nasączoną
detergentem rozcieńczonym z 50% wody.
* Nie używaj kwaśnych detergentów do czyszczenia ponieważ może do spowodować
deformację materiału.

Elementy serii można łączyć, rozbudowywać,
tak by efektywnie wykorzystać powierzchnię
biurka. Drobiazgi znajdą swoje miejsce
w tacach podzielonych na przegrody. Możesz
też dołączyć nogi do tac, a zyskasz małe półki.
Wszystkie te pojemniki są idealne gdy nie masz
wielu rzeczy do przechowywania ale chcesz je
uporządkować.
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nia powinny pasować do wnętrz oraz być
łatwe w rozbudowie i użytkowaniu przez
długie lata. Systemy do przechowywania
MUJI gwarantują klientowi możliwość
tworzenia i wprowadzania zmian w jego
przestrzeni. Wykonane z wykorzystaniem

„Systemy do przechowywania zbudowane
na praktycznej mądrości tatami oraz fasuma.”

Organizery w tej serii pomagają
w utrzymaniu idealnego porządku
na biurku.

kiej przestrzeni. Meble do przechowywa-

najlepszych cech materiałów, tworzą idealne wnętrza. Systemy do przechowywania MUJI gwarantują jakość, niezależnie
od trendów. Jakość na lata, opartą na
prostocie.

Przechowuj długopisy i różne drobiazgi
na biurku w praktyczny sposób.

Połącz trzy tace do przechowywania
dokumentów w formacie A4 aby
uporządkować swoje magazyny,
katalogi i dokumenty.

Taca z nogami pozwoli na efektywne
wykorzystanie przestrzeni oraz
uporządkowanie różnych drobiazgów.

67

Śpij wygodnie.
Idź spać i wstawaj ze słońcem – ta mądrość jest aktualna od
wieków. Nasz styl życia z czasem ulega zmianom ale potrzeba snu pozostaje niezmienna. Porządnie przespana noc to
gwarancja zdrowia fizycznego i psychicznego.
A co byś powiedział na takie połączenie Twojego łóżka i przestrzeni wokół niego byś mógł maksymalnie odpocząć i zrelaksować się? MUJI oferuje linię lóżek zaprojektowaną tak, byś
mógł stworzyć swoją idealną przestrzeń, pasującą do Twojego
stylu. Wybierz klasyczną pościel w subtelnych kolorach wykonaną z bawełny, lnu lub innych materiałów przyjaznych skórze.
Zmieniaj pościel wraz z porami roku i wygodnie prześpij noc.
Ta przestrzeń ma być najwygodniejsza w całym domu, a łóżka, pościel oraz akcesoria do sypialni oferowane przez MUJI
pomogą stworzyć Twoje miejsce do idealnego wypoczynku.

ŁÓŻKA
I POŚCIELE
68
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Str. 68, 69, 70 – Pościel len, str. 80
Str. 70 – Łóżko systemowe str. 74 / Pościel bawełna jersey, str. 82
Str. 71 – Zegar cyfrowy, str. 185
Str. 71 – Pościel bawełna gnieciona, str. 84

70

71

Łóżka

Łóżko systemowe 

74

Łóżko z szufladami



76

Materac na stelażu 

78

Materace



Wybierz swoje łóżko najlepiej pasujące do Twojego

Wykorzystaj przestrzeń pod łóżkiem do

Proste łóżko składające się z materaca i nóg.

Zaprojektowane ze szczególną dbałością

stylu życia i gustu.

przechowywania.

Zapewnia komfort spania i ma wytrzymałą ramę.

o konstrukcję materaca.

Pościel bawełna organiczna Double Gauze  81

Pościel bawełna organiczna jersey 

Poszwy o prostym splocie wykonane z najlepszego

Poszwy z lekkiego, dwuwarstwowego muślinu.

Pościel z dzianiny tak przyjazna dla skóry jak koszulka,

Poszwy uszyte z organicznej bawełny i specjalnie

lnu są miękkie i wytrzymałe.

Cyrkulujące między warstwami powietrze zapewnia

zarazem rozciągliwa i miękka.

zmiękczone by zapewnić komfort Twojej skórze.

79

Bielizna pościelowa

Pościel len organiczny 

80

82

Pościel bawełna organiczna gnieciona 

84

chłód latem i ciepło w zimie.

Kołdry / poduszki

Poduszki 

72

87

Kołdry 

Poduszki wykonane z różnych materiałów o różnym

Kołdry gwarantujące wygodny sen. Spośród gamy

stopniu twardości. Wybierz najlepszą dla siebie.

kołder, wybierz idealną dla siebie.

88
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Łóżko systemowe

Niska rama tworzy subtelne, wygodne łóżko. Dokładnie opracowaliśmy
rozkład oraz liczbę listew drewnianego stelaża dla idealnego
wypoczynku. Dostępne w wersji wykonanej z dębu lub orzecha.

Twoja oryginalna rama łóżka
Materac
MUJI oferuje dwa typy materacy dla różnych doznań.

Łóżka i pościel

Łóżka i pościel

Każdy z nas chce mieć wyjątkowe łóżko, co jest naturalne ponieważ spędzamy w nim bardzo dużo czasu.
Więcej miejsca do przechowywania przy użyciu pojedynczych łózek, które można zestawić, zaokrąglone
krawędzie by nie uderzyć się w palec u nogi czy lepsza
wentylacja to tylko niektóre z życzeń naszych klientów
dotyczących idealnego łóżka. Posłuchaliśmy ich i powstało łóżko Platform. Wezgłowie zostało tak zaprojektowane by dwa łóżka bez problemu ustawić obok siebie. Rama łóżka pozwala na wykorzystanie przestrzeni
pod łóżkiem do przechowywania.

Drewniany stelaż
W duecie z materacem, drewniany stelaż zapewnia
doskonałą amortyzację na całej powierzchni materaca,
rozpraszając ciężar ciała oraz redukując ucisk w okolicy
pleców czy bioder. Ta funkcja drewnianego stelaża przedłuża żywotność materaca. Dokładnie opracowaliśmy
liczbę oraz sposób rozmieszczenia drewnianych listew
dla idealnego wypoczynku.

Nogi
Dołączone nogi można zdemontować i ustawić łóżko

Wezgłowie

bezpośrednio na podłodze.

Kąt, pod jakim zamontowane jest wezgłowie
zapewnia idealny komfort oraz relaks. Jedną

Przestrzeń do przechowywania

z przyjemniejszych rzeczy jakie można robić

Dodaj szufladę pod łóżko (sprzedawana osobno), a zyskasz

w łóżku jest czytanie przed snem, opierając

przestrzeń do wykorzystania pod łóżkiem.

się o wygodne wezgłowie.

Łóżko systemowe dąb

		 38370031
		 38370055

Pojedyncze

szer. 103 × gł. 202 × wys. 25.5 cm

Podwójne

szer. 147 × gł. 202 × wys. 25.5 cm

1390 PLN
1890 PLN

* Przykładowy zestaw: materac oraz szuflady są sprzedawane osobno.

Łóżko systemowe orzech

1 38370093
		 38370116

Pojedyncze

szer. 103 × gł. 202 × wys. 25.5 cm

Podwójne

szer. 147 × gł. 202 × wys. 25.5 cm




1690 PLN
2190 PLN

System przechowywania pod łóżkiem
Szuflada na kółkach. Separatory dzielą przestrzeń na mniejsze

Łóżko systemowe – wezgłowie dąb

		 37285538
		 37285552

Pojedyncze

szer. 103 × gł. 8 × wys. 53 cm

Podwójne

szer. 147 × gł. 8 × wys. 53 cm

obszary, co ułatwia przechowywanie. Możesz na przykład oddzielić

690 PLN
790 PLN

rzeczy, których używasz często od tych używanych rzadziej.

Łóżko systemowe – wezgłowie orzech

2 37285583
		 37285606

Pojedyncze

szer. 103 × gł. 8 × wys. 53 cm

Podwójne		szer. 147 × gł. 8 × wys. 53 cm

2

790 PLN
890 PLN

* Grubość wezgłowia wynosi 2,5 cm, a wysokość ok 80 cm po zamontowania do ramy łóżka.
* Pamiętaj by nie używać wezgłowia w łóżku w opcji bez nóg.
* Ponieważ wezgłowie wykonane jest z naturalnego drewna, indywidualne produkty mogą się
nieznacznie różnić pod względem wyglądu.
* Z uwagi na zagięty kształt wezgłowia, kąt po jego zamontowaniu może się nieznacznie różnić.
Można go wyregulować przy użyciu załączonej podkładki dystansowej.

3

* Przykładowy zestaw: materac oraz szuflady
są sprzedawane osobno.
* Powyższe zdjęcie przedstawia łóżko
w rozmiarze pojedynczym.

Łóżko systemowe – szuflada

3 37285620
		 37285637

1

*P
 rzykładowy zestaw: materac
sprzedawany oddzielnie.
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* 	Wysokość od ramy łóżka do podłogi: 19 cm
(gdy nogi są zamontowany/ta sama wysokość
dla wszystkich rozmiarów łózek)
* 	Wysokość gdy łóżko stoi bezpośrednio na podłodze:
6 cm (w tym podkładka filcowa)
* Gdy korzystasz z łóżka bez nóg pamiętaj o używaniu
podkładki filcowej. Od czasu do czasu podnieś materac
by go wywietrzyć i usunąć wilgoć.
* 	Używaj materaca przeznaczonego do danego łózka.

do łóżka podwójnego dąb
do łóżka podwójnego orzech

Pokrywa bawełna – len na szufladę pod łóżko

690 PLN
790 PLN

Wymiary zewnętrzne:
szer. 80 × gł. 90.5 × wys. 19 cm
Wymiary wewnętrzne:
szer. 76.5 × gł. 83.5 × wys. 13.5 cm
Przegrody: 1 duża, 4 małe
Całkowite obciążenie: 10 kg
* Do złożenia szuflady potrzebny jest płaski śrubokręt.

Nogi można zdemontować
i postawić łóżko bezpośrednio
na podłodze.

*W
 yjątkowe cechy naturalnego drewna takie jak kolor czy usłojenie mogą się różnić w zależności od zastosowanego materiału.
*A
 by rama posłużyła długi czas, używaj materaca, który zapewnia równe rozłożenie masy ciała. Nie używaj futonu bezpośrednio na ramie łóżka ponieważ na deskach mogą pojawić się pęknięcia.
*N
 a str. 79 znajdziesz listę różnych materacy, w tym materace sprężynowe kieszeniowe czy bonnelowe.

37285644 do łóżka pojedynczego dąb
37286139 do łóżka pojedynczego orzech

Wymiary zewnętrzne:
szer. 80 × gł. 60.5 × wys. 19 cm
Wymiary wewnętrzne:
szer. 76.5 × gł. 53.5 × wys. 13.5 cm
Przegrody: 1 duża, 4 małe

590 PLN
690 PLN

61133812 podwójne
61133805 pojedyncze





125 PLN
99 PLN

[Nie prać]
Można dodatkowo zamontować pokrywy by
uchronić
przechowywane
przedmioty przed
zakurzeniem.
Zamontowany
w nich magnes
zapobiegnie
ich zsunięciu.
* Produkt niedostępny
w UK.

* Wyjątkowe cechy naturalnego drewna takie jak kolor czy usłojenie mogą się różnić w zależności od zastosowanego materiału.
* Aby rama posłużyła długi czas, używaj materaca, który zapewnia równe rozłożenie masy ciała. Nie używaj futonu bezpośrednio na ramie łóżka ponieważ na deskach mogą pojawić się pęknięcia.
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Łóżko z szufladami

Pojedyncze łóżko, pod którym stworzysz przestrzeń do przechowywania
równą 4 szerokim szufladom. Przechowuj tam wszystko od ubrań,
które nosisz na co dzień po walizki i kołdry.

Łóżko + przestrzeń do przechowywania
MUJI zrewolucjonizowało podejście do wykorzytania przestrzeni pod łóżkiem.
Wykorzystano budowę ramy, w której materac jest podtrzymywany przez
zabudowę przestrzeni do przechowywania.

Płyta łóżka wykonana
jest drewnianych listew
co ogranicza dostanie
się kurzu pomiędzy
poszczególne
elementy.

* Przykładowy zestaw:
materac sprzedawany osobno.

Łóżko z szufladami dąb

1

Łóżko z szufladami orzech

37407947 Pojedyncze

37407961 Podwójne



1990 PLN

szer. 105.5 × gł. 201 × wys. 27 cm

		 38371229




37407985 Pojedyncze



2190 PLN

szer. 148.5 × gł. 201 × wys. 27 cm

Podwójne duże



2

37408005 Podwójne

2390 PLN

szer. 148.5 × gł. 201 × wys. 27 cm

Obciążenie całkowite szuflady: 10 kg.

2790 PLN

Wewnętrzne wymiary szuflad: szer. 85.5 × gł. 51.5 × wys. 15.5 cm
(wspólne dla wszystkich rozmiarów łóżek).

Obciążenie całkowite szuflady: 10 kg.

Regał dostawiany

2190 PLN

szer. 105.5 × gł. 201 × wys. 27 cm

szer. 168.5 × gł. 201 × wys. 27 cm

Wezgłowie

Łóżka i pościel

Łóżka i pościel

1

Wewnętrzne wymiary szuflad: szer. 85.5 × gł. 51.5 × wys. 15.5 cm
(wspólne dla wszystkich rozmiarów łóżek).
Pod łóżkiem znajduje się mnóstwo miejsca do przechowywania, co jest niezwykle
pomocne w efektywnym wykorzystaniu ograniczonej powierzchni.

Przykład organizacji przestrzeni do przechowywania pod łóżkiem podwójnym
Regał dostawiany / Wezgłowie
4

Regał dostawiany pozwala na położenie na łóżko futonu o długości 210 cm,
a wezgłowiem o prostej konstrukcji można oddzielić je od ściany.

Otwarta przestrzeń
Miejsce do przechowywania
znajduje się za szufladami.
Pod podwójnym łóżkiem
możesz przechowywać
przedmioty, które są długie
lub duże, takie jak chodniczki,
narty, kołdry czy walizki.
* W przypadku otwartej przestrzeni
do przechowywania, łóżko nie jest
wyposażone w dolną płytę.

Szuflady
W szufladach, które są
dostępne dla wszystkich
rozmiarów łóżek, możesz
przechowywać ubrania, które
nosisz na co dzień oraz pościel.

3
Dodatkowa półka pomieści
często używane płyty CD
oraz książki. Dodanie półki
pozwala na użycie futonu na
ramie łóżka.

2
* Przykładowy zestaw: materac i poduszki sprzedawane
osobno.
* Zdjęcie powyżej przedstawia podwójne łóżko
z ramą wykonaną z orzecha z regałem dostawianym.

Regał dostawiany dąb

Regał dostawiany orzech

Wezgłowie dąb

Wezgłowie orzech

37416659 Pojedyncze

		 37416925


37497849 Pojedyncze

		 37497887




490 PLN

szer. 105.5 × gł. 15 × wys. 27 cm

3
580 PLN

szer. 148.5 × gł. 15 × wys. 27 cm

550 PLN

szer. 105.5 × gł. 15 × wys. 27 cm

37416673 Podwójne



Pojedyncze



37416949 Podwójne



690 PLN

szer. 105.5 × gł. 6 × wys. 81 cm

szer. 148.5 × gł. 15 × wys. 27 cm



790 PLN

szer. 148.5 × gł. 6 × wys. 81 cm
38371304 Podwójne duże

Otwory
wentylacyjne
Podstawa
ramy

Otwory wentylacyjne znajdują się poniżej
otwartej przestrzeni do przechowywania
by nie gromadziła się w niej wilgoć.
Wewnętrzne wymiary otwartej przestrzeni: 
szer. 189 × wys. 23.5 cm (małe/ pojedyncze)
szer. 186 × wys. 23.5 cm (podwójne)
Głębokość: 38 cm (pojedyncze) / 81 cm (podwójne)
Wewnętrzne wymiary szuflad: szer. 85 × gł. 51 × wys. 15.5 cm
(wszystkie rozmiary)
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790 PLN

szer. 105.5 × gł. 6 × wys. 81 cm

37497863 Podwójne

620 PLN

Pojedyncze

4

37497900 Podwójne



990 PLN

szer. 148.5 × gł. 6 × wys. 81 cm

990 PLN

szer. 168.5 × gł. 15 × wys. 27 cm
		

Montowanie wezgłowia
Do starszych modeli łóżek z szufladami nie można montować wezgłowia. (*)
Do nowych modeli łóżek z szufladami można zamontować wezgłowie.
* Ze względu na konstrukcję starszych modeli łóżek z funkcją przechowywania.
Jak odróżnić starszy model od nowego?
Sprawdź kształt śrub mocujących na panelu z przodu szuflady.
Starsze modele

śruby z rowkiem krzyżowym

Nowsze modele

śruby sześciokątne.

* Ze względu na naturalne cechy, drewno dębowe ma wyjątkowy wzór zwany „drewnem tygrysim”.
* Wyjątkowe cechy naturalnego drewna takie jak kolor czy usłojenie mogą się nieznacznie różnić w wyglądzie w zależności od zastosowanego materiału.
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Materac na stelażu

Materace

To proste łóżko to efekt drobiazgowych badań nad komfortem snu
oraz jakością materiału.

Dostępne są dwa rodzaje materacy sprężynowych, tak by zapewnić Ci idealny komfort.
Budowa materaca sprężynowego uwzględnia funkcje materiałów użytych do jego produkcji.

Materace sprężynowe o dwóch typach komfortu.

Materac kieszeniowy z nogami.
Niezmienny komfort spania dzięki sprężynom

Materace sprężynowe MUJI zawierają minimalną ilość wypełnienia, takiego jak pianka uretanowa,
żeby uzyskać maksymalny komfort wypoczynku. Wygoda użytkowania materaca zależy od liczby oraz
wielkości sprężyn. Materiał, w którym znajdują się sprężyny jest w pełni oddychający, co zapobiega
gromadzeniu się wilgoci wewnątrz materaca.

zamkniętym w kieszeniach. Zredukowaliśmy
nieprzyjemne wstrząsy oraz skrzypienie, aby
Twój sen był jeszcze dłuższy i jeszcze bardziej komfortowy.

Tabela rozmiarów materacy

Kieszeń sprężyny
z włókniny

Łóżka i pościel

Łóżka i pościel

* Przykładowy zestaw: materac na stelażu
z nogami w kolorze naturalnym

Sprężyna

* Materac sprężynowy bonnell: wys. 18 cm

Pojedyncze

Podwójne

Podwójne duże

szer. 97 × gł. 195 × wys. 19 cm

szer. 140 × gł. 195 × wys. 19 cm

szer. 160 × gł. 195 × wys. 19 cm

Obracaj materac by służył Ci dłużej

Równe rozłożenie kieszeni

Zamień górę z dołem materaca co sezon. Siła sprężyn może osłabnąć jeśli

Trochę twardsze sprężyny stosuje się w okolicy krzyżowej by zwiększyć wytrzymałość

obciążenie występuje cały czas w tym samym miejscu. Zmieniając położenie

materaca. Jeszcze twardsze sprężyny znajdują się na obrzeżach materaca by podeprzeć

materaca i równo rozkładając masę ciała co jakiś czas, zmniejszysz obciążenie

ciało w pozycji siedzącej. Miękkie sprężyny stosuje się na szerszej powierzchni, która

Materac zbudowany z wielu gęsto rozłożonych sprężyn, które wielopunktowo i równomiernie podpierają ciało.

sprężyn. Pamiętaj by przewietrzyć materac od czasu

podtrzymuje ciało. Sprężyny o trzech poziomach twardości rozmieszczone są tak by

Materac zapewnia stabilną podstawę i redukuje chybotanie oraz zapadanie się.

do czasu stawiając go pionowo. Wewnątrz może

Obrót

Głowa

gromadzić się wilgoć jeśli cały czas leży on w ramie

efektywnie spełniały swoje funkcje.

Materac kieszeniowy dla równomiernego
wielopunktowego podparcia dla ciała.

Twarde sprężyny
Średnio-twarde
sprężyny
Miękkie sprężyny

łóżka, a to może prowadzić do rozwoju pleśni.
Stopy

Materac sprężynowy kieszeniowy

Wykorzystanie powierzchni pod materacem na stelażu

* Szuflad
można wsuwać
podołóżko,
* Szuflady nie mogą zostać zainstalowane,
gdynie
zastosowane
są nogi
wysokości 12 cm.
w którym zamontowano nogi o wysokości 12 cm.

37096592 Pojedynczy

Waga: 23 kg

37096608 Podwójny

Waga: 34 kg

37096615 Podwójny duży Waga: 45.5 kg

Ułożenie sprężyn
kieszeniowych

1590 PLN
1990 PLN
2590 PLN

Podwójne / Podwójne duże

Zastosowanie nóg o wysokości 20 cm

Zastosowanie nóg o wysokości 26 cm

Szuflada PP głęboka / szer. 44 cm
(wys.: 18 cm)

Szuflada PP głęboka / szer. 44 cm
(wys: 24 cm)

Pojedyncze: szer. 98 cm

gł: 198 cm

wys.: 46 cm
(nogi: 20 cm)

wys.: 18 cm
szer. ok.: 44 cm

gł. ok.: 55 cm

Wysoka elastyczność materaca gwarantuje
bezpieczne podparcie dla ciała.

wys.: 52 cm
wys.: 24 cm

(nogi: 26 cm)

Materac zbudowany z połączonych sprężyn o kształcie klepsydry, który solidnie podtrzymuje masę ciała na całej

szer. ok.: 44 cm

powierzchni. W materacu zastosowano sprężyny Bonnell, które obecnie są najpopularniejszymi i najsolidniejszymi
sprężynami stosowanymi w materacach.

Materac na stelażu

1

1890 PLN

38363576 UK (nogi sprzedawane oddzielnie)

szer. 98 × gł. 198 × wys. 26 cm

Materac sprężynowy bonnell
37096622 Pojedynczy

Waga: 18.5 kg

37096639 Podwójny

Waga: 31 kg

Jakość oraz wygoda wzrosły wraz ze wzrostem liczby sprężyn
i ilością wypełnienia.

* Dostępne nogi 12 cm / 20 cm / 26 cm

Ułożenie sprężyn
(połączone poziomo)

990 PLN
1390 PLN

Podwójne

Drut
spiralny
Helical
wire
(połączony)
(linked)
Bonnell
coil
Sprężyna
Bonnel
(Diameter:2.2
2.2 mm)
mm)
(średnica:

Drewniany stelaż zajmuje całą powierzchnię ramy
gwarantując idealną amortyzację. Wraz z materacem tworzy
podwójną amortyzację, by odciążyć odcinek krzyżowy.

Nogi do materaca na stelażu

1

2

		 15296972
1 47462203
		 47462197
		 15296989
2 47462227
		 47462210

26 cm dąb
20 cm dąb
12 cm dąbl
26 cm orzech
20 cm orzech
12 cm orzech

99 PLN
89 PLN
79 PLN
99 PLN
89 PLN
79 PLN

Zamontowanie nóg o wysokości 26 cm pozwala na uzyskanie przestrzeni pod
łóżkiem. Polipropylenowe pojemniki do przechowywania MUJI o wysokości 24 cm
doskonale do tej przestrzeni pasują.
* Produkt może być stosowany w zestawie z większością starszych materacy z nogami.
Zapytaj pracowników sklepu MUJI o szczegóły.
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Materace, które
gwarantują długą
żywotność ramy łóżka

Pokrowiec na
materac chroni go
oraz pochłania pot.

Aby zapewnić długą żywotność ramy

Ze względu na stosowanie pokrow-

Twojego łóżka, używaj materaca,

ca na materace, nie są one pikowa-

który gwarantuje doskonały rozkład

ne, co pozwala na równomierne

masy ciała. Gdy stosujesz materac

rozłożenie siły w sprężynach oraz

futonowy na ramie łóżka, masa

wypełnieniu. Pamiętaj aby stosować

Twojego ciała rozkłada się bezpośred-

pokrowce, która chronią materac

nio na dnie łóżka co może z czasem

oraz pochłaniają pot.

powodować jego pękanie.

Środki ostrożności
Pamiętaj aby regularnie wietrzyć materac w pozycji
pionowej. W materacu może gromadzić się wilgoć jeśli leży

Obrót
Głowa

on cały czas na ramie łóżka, co może spowodować
pojawienie się pleśni. Pamiętaj też o obracaniu materaca
w położeniu góra-dół oraz przód-tył. Siła sprężyn może
osłabnąć jeśli obciążenie występuje cały czas w tym
samym miejscu. Zmieniając położenie materaca i równo
rozkładając masę ciała co jakiś czas, zmniejszysz obciążenie

Stopy
Obrót
Sprawdź etykietę produktu
by uzyskać potrzebne informacje.

sprężyn.
* Aby zapobiec uginaniu się materaca w nierówny sposób,
pamiętaj by korzystać z niego w równym stopniu na całej
powierzchni.
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Pościel

Bielizna pościelowa dostępna jest w wielu rodzajach tkanin, kolorach oraz wzorach.
Wybierz ten, który Tobie podoba się najbardziej. Tkaniny, z których wykonana
jest nasza pościel mają różne sploty i wymagają różnej pielęgnacji.

Pościel len organiczny

Wysokiej jakości płaska dzianina, z której szyjemy nasze poszwy, pochodzi z Francji i Belgii.
Dlatego poszwy są miękkie i wytrzymałe.

Bawełna organiczna
Double Gauze

Lekki i miękki dwuwarstwowy muślin. Między warstwami znajduje się
idealna ilość powietrza by zapewnić chłód latem oraz ciepło w zimie.

Łóżka i pościel

Łóżka i pościel
Off white
Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm

Ecru
UK

Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

15892532

15892532

15892532

15892532

15892532

15892532
15892549

Poszwa na kołdrę
15892549
200 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
15892556
230 × 220 cm
Prześcieradło z gumką
15895502
97 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
15895519
140 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
15895526
160 × 200 cm
43 × 63 cm
Poszewka
18199143
		

15892549

15892549

15892549

15892549

15892556

15892556

15892556

15892556

15892556

15895502

15895502

15895502

15895502

15895502

15895519

15895519

15895519

15895519

15895519

15895526

15895526

15895526

15895526

15895526

43 × 63 cm
18199143

43 × 63 cm
18199143

43 × 63 cm
18199143

43 × 63 cm
18199143

43 × 63 cm
18199143

65 × 65 cm				
15894789 				

Poszwa na kołdrę

Prześcieradło z gumką

Poszewka na poduszkę

97 × 200 cm

43 × 63 cm



239 PLN

200 × 200 cm





299 PLN

230 × 220 cm



179 PLN

140 × 200 cm



Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm

15892501

15892501

15892501

15892501

15892501

15892501

Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm

15892518

15892518

15892518

15892518

15892518

15892518

Poszwa na kołdrę
15892525
230 × 220 cm
Prześcieradło z gumką
15894819
97 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
15895489
140 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
15895496
160 × 200 cm
Poszewki

43 × 63 cm
18199136

		

140 × 200 cm



Ivory
UK

15892525

15892525

15892525

15892525

15892525

15894819

15894819

15894819

15894819

15894819

15895489

15895489

15895489

15895489

15895489

15895496

15895496

15895496

15895496

15895496

43 × 63 cm
18199136

43 × 63 cm
18199136

43 × 63 cm
18199136

43 × 63 cm
18199136

43 × 63 cm
18199136

69 PLN





Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

38363088

38363088

38363088

38363088

38363095

38363095

38363095

38363095

38363095

38363095

Poszwa na kołdrę
38363101 		 38363101
230 × 220 cm
Prześcieradło z gumką
38363125 38363125 38363125
97 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
38363132 38363132 38363132
140 × 200 cm

38363101

38363101

38363101

38363125

38363125

38363125

38363132

38363132

38363132

Prześcieradło z gumką
38363149
160 × 200 cm
43 × 63 cm
Poszewki
38300915

38363149

38363149

38363149

38363149

38363149

43 × 63 cm
38300915

43 × 63 cm
38300915

43 × 63 cm
38300915

43 × 63 cm
38300915

43 × 63 cm
38300915

50 × 75 cm		
50 × 80 cm		
50 × 75 cm
38363156 		 38363187 		 38363156

50 × 75 cm
38363156

Poszwa na kołdrę

Prześcieradło z gumką

Poszewka na poduszkę

140 × 200 cm

97 × 200 cm

43 × 63 cm



229 PLN

200 × 200 cm

89 PLN



160 × 200 cm

359 PLN

Francja
38363088

65 × 65 cm				
15894772 				

65 × 65 cm

189 PLN

UK
38363088

Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm



189 PLN

140 × 200 cm

299 PLN

230 × 220 cm

209 PLN





Poszewki

UK

Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

38363194

38363194

38363194

38363194

38363194

38363194

38363200

38363200

38363200

38363200

38363200

38363200

38363217

38363217

38363217

38363217

38363217

38363217

38363231

38363231

38363231

38363231

38363231

38363231

38363248

38363248

38363248

38363248

38363248

38363248

38363255

38363255

38363255

38363255

38363255

38363255

43 × 63 cm
38301080

43 × 63 cm
38301080

43 × 63 cm
38301080

43 × 63 cm
38301080

43 × 63 cm
38301080

43 × 63 cm
38301080

50 × 75 cm		
50 × 80 cm		
50 × 75 cm
38363262 		 38363293 		 38363262

50 × 75 cm
38363262

100% bawełna
[Można prać w pralce]

69 PLN

50 × 75 cm

219 PLN

160 × 200 cm

349 PLN



Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
230 × 220 cm
Prześcieradło z gumką
97 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
140 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
160 × 200 cm



79 PLN

65 × 65 cm

269 PLN



79 PLN

* Produkty niedostępne w Polsce
* Produkty niedostępne w Polsce

Ecru / białe paski
Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
230 × 220 cm
Poszewki

Ecru / białe paski

UK

Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

15892594

15892594

15892594

15892594

15892594

15892594

15892600

15892600

15892600

15892600

15892600

15892600

15892617

15892617

15892617

15892617

15892617

15892617

43 × 63 cm
18952717

43 × 63 cm
18952717

43 × 63 cm
18952717

43 × 63 cm
18952717

43 × 63 cm
18952717

43 × 63 cm
18952717

		
65 × 65 cm
		
37140974

Poszwa na kołdrę

Poszewka na poduszkę
43 × 63 cm

319 PLN

200 × 200 cm





Poszewki

UK

Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

15892563

15892563

15892563

15892563

15892563

15892563

15892570

15892570

15892570

15892570

15892570

15892570

15892587

15892587

15892587

15892587

15892587

15892587

43 × 63 cm
18742837

43 × 63 cm
18742837

43 × 63 cm
18742837

43 × 63 cm
18742837

43 × 63 cm
18742837

43 × 63 cm
18742837

		

140 × 200 cm



Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
230 × 220 cm

69 PLN

65 × 65 cm
37140967

100% len
[Można prać w pralce]
*1

65 × 65 cm

419 PLN



89 PLN

230 × 220 cm



469 PLN

* Produkty niedostępne w Polsce
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*1 Ze względu na cechy materiału, włókna mogą z czasem się mechacić i wypadać podczas prania czy użytkowania. W zależności od sytuacji, zniszczone włókna mogą się gromadzić
wewnątrz poszwy.
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Bawełna organiczna jersey

Pościel z miłej w dotyku bawełny typu jersey. Tej samej, z której
szyje się T-shirty. Splot tkaniny jest bardzo elastyczny i miękki.

Łóżka i pościel

Łóżka i pościel
Beige
Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
230 × 220 cm
Poszwa na kołdrę
240 × 220 cm
(Francja)

UK

Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

76366249

76366249

76366249

76366249

76366249

76366249

76366256

76366256

76366256

76366256

76366263 		 76366263

76366263

76366263

76366263

76366256

Prześcieradło z gumką
76366287
97 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
76366294
140 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
76366300
160 × 200 cm
50 × 75 cm
Poszewki
76366317

76366256

76366270 				
76366287

76366287

76366287

76366287

76366287

76366294

76366294

76366294

76366294

76366294

76366300

76366300

76366300

76366300

76366300

65 × 65 cm
76366324

50 × 80 cm
76488255

80 × 80 cm
76488217

50 × 75 cm
76366317

50 × 75 cm
76366317

Szary
Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
230 × 220 cm
Poszwa na kołdrę
240 × 220 cm
(Francja)

UK

Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

76366348

76366348

76366348

76366348

76366348

76366348

76366355

76366355

76366355

76366355

76366362 		 76366362

76366362

76366362

76366362

76366355

Prześcieradło z gumką
76366386
97 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
76366393
140 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
76366409
160 × 200 cm
50 × 75 cm
Poszewki
76366416

76366355

76366379 				
76366386

76366386

76366386

76366386

76366386

76366393

76366393

76366393

76366393

76366393

76366409

76366409

76366409

76366409

76366409

65 × 65 cm
76366423

50 × 80 cm
76488262

80 × 80 cm
76488224

50 × 75 cm
76366416

50 × 75 cm
76366416

Brąz
Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
230 × 220 cm
Poszwa na kołdrę
240 × 220 cm
(Francja)

UK

Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

02084813

02084813

02084813

02084813

02084813

02084813

02084820

02084820

02084820

02084820

02084820

02084820

02084837 		 02084837

02084837

02084837

02084837

02084844 				

Prześcieradło z gumką
38960515
97 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
38960539
140 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
38960546
160 × 200 cm
43 × 63 cm
Poszewki
02084882
50 × 75 cm
37087187

38960515

38960515

38960515

38960515

38960515

38960539

38960539

38960539

38960539

38960539

38960546

38960546

38960546

38960546

38960546

43 × 63 cm
02084882

43 × 63 cm
02084882

43 × 63 cm
02084882

43 × 63 cm
02084882

43 × 63 cm
02084882

65 × 65 cm
02084851

50 × 80 cm
02084868

80 × 80 cm
02084875

50 × 75 cm
37087187

50 × 75 cm
37087187

Poszwa na kołdrę

Prześcieradło z gumką

Poszewka na poduszkę

140 × 200 cm

97 × 200 cm

43 × 63 cm



219 PLN

200 × 200 cm



149 PLN

140 × 200 cm

279 PLN

230 × 220 cm







55 PLN

50 × 75 cm

159 PLN

160 × 200 cm

329 PLN



100% bawełna
[Można prać w pralce]



55 PLN

50 × 80 cm

189 PLN



65 PLN

65 × 65 cm



85 PLN

Wytwarzanie przędzy melanżowej

1. Surowa bawełna
Przędzę bawełny oddziela się z kulki
bawełny. Taka bawełna nie została
jeszcze poddana procesowi technologicznemu.

82

2. Bawełna barwiona
Bawełnę farbuje się żeby nadać jej
pożądany kolor. Surowa bawełna jest
barwiona metodą zwaną metodą
wyciągową.

3. Mieszanie
Tak wygląda bawełna po procesie
mieszania. Mieszanka różnych kolorów i włókien daje nadaje materiałowi
wyjątkowej tekstury.

4. Gotowa nitka
Przędzenie wstępne przechodzi
w przędzenie właściwe, podczas którego
włókna są rozciągane i skręcane skręcaniem splotu w nitkę o stałej grubości.
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Bawełna organiczna
gnieciona

Pościel uszyta z bawełny organicznej.
Poddana specjalnym procesom jest niezwykle miękka w dotyku.

Łóżka i pościel

Łóżka i pościel
Brąz

Ecru
Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
230 × 220 cm
Poszwa na kołdrę
240 × 220 cm
(Francja)

UK

Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

02084653

02084653

02084653

02084653

02084653

02084653

02084660

02084660

02084660

02084660

02084660

02084660

02084677 		 02084677

02084677

02084677

02084677

02084684 				

Prześcieradło z gumką
37109674
97 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
37109698
140 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
37109704
160 × 200 cm
43 × 63 cm
Poszewki
02084721
50 × 75 cm
37110427

Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
230 × 220 cm
Poszwa na kołdrę
240 × 220 cm
(Francja)

Niebieski
UK

Francja

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

76366546

76366546

76366546

76366546

76366546

76366546

76366553

76366553

76366553

76366553

76366553

76366553

76366560 		 76366560

76366560

76366560

76366560

76366577 				

Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
200 × 200 cm
Poszwa na kołdrę
230 × 220 cm
Poszwa na kołdrę
240 × 220 cm
(Francja)

Włochy

Niemcy

Hiszpania

Portugalia

02084738

02084738

02084738

02084738

02084738

02084738



02084745

02084745

02084745

02084745

02084745

02084745



02084752 		 02084752

43 × 63 cm

43 × 63 cm

43 × 63 cm

43 × 63 cm

43 × 63 cm

38336808

38336808

38336808

38336808

38336808

Poszewki

50 × 75 cm
37110427

50 × 75 cm
76366614

65 × 65 cm
76366621

50 × 80 cm
76488286

80 × 80 cm
76488248

50 × 75 cm
76366614

50 × 75 cm
76366614

37109674

37109674

37109698

37109698

37109698

37109698

37109698

37109704

37109704

37109704

37109704

37109704

43 × 63 cm
02084721

43 × 63 cm
02084721

43 × 63 cm
02084721

43 × 63 cm
02084721

65 × 65 cm
02084691

50 × 80 cm
02084707

80 × 80 cm
02084714

50 × 75 cm
37110427

76372134

76372134

76372134

76372134

76372134

76366591

76366591

76366591

76366591

76366591

76366607

76366607

76366607

76366607

76366607

02084752

02084752

02084752





149 PLN

140 × 200 cm

279 PLN



159 PLN

160 × 200 cm

329 PLN



189 PLN

02084769

43 × 63 cm
02084721

37109674

219 PLN

200 × 200 cm
230 × 220 cm

Prześcieradło z gumką
38751724
97 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
38751748
140 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
38751755
160 × 200 cm
43 × 63 cm

37109674

Prześcieradło z gumką
97 × 200 cm

Francja

Prześcieradło z gumką
76372134
97 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
76366591
140 × 200 cm
Prześcieradło z gumką
76366607
160 × 200 cm
43 × 63 cm
Poszewki
38336808

37109674

Poszwa na kołdrę
140 × 200 cm

UK

38751724

38751724

38751724

38751724

38751724

38751748

38751748

38751748

38751748

38751748

38751755

38751755

38751755

38751755

38751755

Poszewka na poduszkę
43 × 63 cm



55 PLN

100% bawełna
[Można prać w pralce]

*1

50 × 75 cm

43 × 63 cm

43 × 63 cm

43 × 63 cm

43 × 63 cm

43 × 63 cm



02084806

02084806

02084806

02084806

02084806

02084806

50 × 80 cm

50 × 75 cm
38751663

65 × 65 cm
02084776

50 × 80 cm
02084783

80 × 80 cm
02084790

50 × 75 cm
38751663

50 × 75 cm
38751663



55 PLN
65 PLN

65 × 65 cm



85 PLN

Rozmiary pościeli
Poszwa na kołdrę
Pojedynczy

140 × 200 cm

Podwójny

200 × 200 cm

Podwójny duży

230 × 220 cm

Podwójny duży (Francja)

240 × 220 cm

Różne kształty pościeli
Poszewka
na poduszkę
Włóż poduszkę
w poszewkę,
a krawędź zawiń
do środka.

Poszwa na kołdrę
Poszwa ma zapięcie
oraz troczki by kołdra
nie wysuwała się.

84

*1 Kolory i rozmiary mogą się nieznacznie różnić ze wzglądu na zastosowany proces produkcji.

Prześcieradła
z gumką
Oferujemy
prześcieradła
na materace.
* Widok od spodu
materaca po
założeniu
prześcieradła.
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Poduszki

Poduszka to esencja wygodnego snu, na który zwykle poświęcamy jedną
trzecią każdej doby. Wybierz poduszkę, która Ci się podoba spośród
wielu dostępnych materiałów, stopni twardości oraz elastyczności.

Dla komfortowego snu
Dobry, przyjemny sen to gwarancja zdrowia i szczęśliwego życia.
MUJI oferuje szereg pomysłów aby Twój sen były idealny. Oto kilka
wskazówek:

Poduszka wypełnienie naturalne
38916116 43 × 63 cm, Waga wypełnienia: 0,8 kg



129 PLN

Poszewka: 100% bawełna
Pokrowiec wypełnienia: 100% poliester Wypełnienie: 100% pióra
[Czyścić tylko chemiczne (przy użyciu detergentów opartych na pochodnych
ropy naftowej)]
Poduszka wypełniona piórami ptaków wodnych, które są lekkie i zachowują
objętość. Poduszka jest bardzo miękka i dokładnie otula tył głowy.
*1

Kulki z pianki uretanowej
Poduszka wypełniona
pianką uretanową o niskim
stopniu odporności na
odkształcenia oraz
umiarkowanej
elastyczności, pianka
uretanowa o wysokim
stopniu odporności na
odkształcenia dla
miękkiego wykończenia.

Na podłodze w sypialni połóż dywany. Pamiętaj też o roślinach.

Moment relaksu w łóżku

Rośliny w oknie, przez które wpada światło słoneczne dadzą uczucie świeżości.

Niech czas spędzony w łóżku będzie radosny. Wsuń sobie pod plecy wygodne

Dywany zapewnią uczucie przytulności. Mogą być one wykonane z różnych

poduszki. Pokój będzie wydawał się inny w zależności od pościeli, jaką założysz.

materiałów, takich jak organiczna bawełna czy wełna.

Ubierz swoją ulubioną piżamę i ciesz się chwilą.

Łóżka i pościel

Łóżka i pościel

Pióra
Pióra ptactwa
wodnego nie osiadają
i cechują się
umiarkowaną
elastycznością,
a poduszka jest
wyjątkowo miękka.

Poduszka pianka uretanowa
38311386 43 × 63 cm



Poszewka: 57% poliester, 43% bawełna
[Nie można prać]

169 PLN
Wypełnienie: pianka uretanowa

Miękka poduszka wypełniona pianką uretanową o niskim stopniu odbijania
wymieszaną z pianką o wysokim stopniu odbijania o umiarkowanej elastyczności.
* Produkt dostępny tylko w UK.

Poduszka wypełnienie poliester
38916123 43 × 63 cm

129 PLN

Poszewka: 65% poliester, 35% bawełna Wypełnienie: 100% poliester
[Nie można prać]
Poliestrowa watolina stosowana jako wypełnienie jest lekka i miękka w dotyku
oraz puszysta i wygodna w użytkowaniu.
* Produkt niedostępny w UK.

Przyjazna sypialnia
Stopniowo zmniejszaj natężenie światła w domu, tak przy przygotować się do snu.
Możesz stworzyć wyjątkową atmosferę relaksu śpiąc w pokoju z otwartymi roletami czy zasłonami oraz używając zapachów. Ulubiony olejek i muzyka przygotują
Cię do snu.
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*1 Nowe produkty z puchu oraz piór mogą wydzielać zapachy. Zapach może pojawiać się też w porach większej wilgotności.
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Kołdry

Projekt futonu uwzględnia jego cechy oraz rolę w wygodnym śnie.
Z piórami, pianką poliestrową, uszyty z dwóch warstw, a może cienka
kołdra – każdy może wybrać swoją idealną opcję.

Kołdra jednowarstwowa wypełnienie naturalne
15819119 140 × 200 cm, Waga wypełnienia: 0.5 kg
15819126 200 × 200 cm, Waga wypełnienia: 0.7 kg
15819133 240 × 200 cm, Waga wypełnienia: 0.9 kg

370 PLN
490 PLN
620 PLN

Kołdra dwuwarstwowa wypłenienie poliester
38333364 140 × 200 cm, Waga wypełnienia: 1.24 kg
38333371 200 × 200 cm, Waga wypełnienia: 1.78 kg
38333388 230 × 200 cm, Waga wypełnienia: 2.25 kg

370 PLN
460 PLN
530 PLN

Poszewka zewnętrzna: 60% bawełna, 40% poliester
Wypełnienie: 100% poliester
[Czyścić tylko chemicznie]
Wypełnienie z bawełną poliestrową, która imituje puch i w dotyku przypomina
kołdrę z piór. Ciepła dwuwarstwowa kołdra z trójwymiarowym pikowaniem.
* Produkt niedostępny w UK.

Kołdra lekka wypełnienie naturalne 
38333333 140 × 200 cm, Waga wypełnienia: 0.18 kg
38333340 200 × 200 cm, Waga wypełnienia: 0.25 kg
38333357 230 × 200 cm, Waga wypełnienia: 0.32 kg

Poszewka zewnętrzna: 60% bawełna, 40% poliester
Wypełnienie: 85% puch, 15% pióra
Wysokość puchu: 15 cm
[Czyścić tylko chemicznie (przy uzyciu detergentów opartych
na pochodnych ropy naftowej)]
Lekka kołdra może być używana jako lekkie okrycie pasujące
do poszczególnych pór roku.

350 PLN
440 PLN
520 PLN

Różnice pomiędzy puchem i piórami
Puch
Lekkie, miękkie i utrzymujące
ciepło wyglądają jak dmuchawiec, rosną głównie na piersi
i brzuchu ptaków wodnych.

Kołdra z stereoskopijnym pikowaniem zapewnia
odpowiednią ilość ciepła. Wypełniona puchem miękkim jak dmuchawce otula Twoje ciało komfortem.
Kołdra, która jest tak lekka i ciepła, że jest wprost
idealna w komplecie z Twoim ulubionym kocem lub
cienką kołdrą wypełnioną piórami.

Pióra
Charakteryzują się zaokrąglonym
kształtem i elastycznością.

Uwagi dotyczące użytkowania pościeli
z piór/puchu

Ciepło porównywalne z tym,
które zapewnia kołdra wypełniona piórami.
Kołdra wypełniona jest bawełną poliestrową. Jest
uszyta z takim samym pikowaniem co dwuwarstwowa kołdra i zapewnia to samo ciepło co cienka kołdra. Może być używana przez osoby, które nie tolerują puchu czy piór.

Łóżka i pościel

Łóżka i pościel

Poszewka zewnętrzna: 60% bawełna, 40% poliester
Wypełnienie: 85% puch, 15% pióra
Wysokość puchu: 15 cm
Czyścić tylko chemiczne (przy uzyciu detergentów opartych na pochodnych ropy
naftowej)
Wypełnienie z piór białych kaczek. Ciepła i lekka jednowarstwowa kołdra
z trójwymiarowym pikowaniem.

Jednowarstwowa kołdra wypełniona piórami
białych kaczek, która może być używana
w zestawie z wełnianym kocem.

Konfiguracja z dwuwarstwową kołdrą.
wysokość komory

Tkanina, w której znajdują się pióra lub puch
jest tak obszyta by zapobiec wydostawaniu się
wypełnienia. Pamiętaj by nie przekłuwać tkaniny
igłą czy agrafką. Niewielka ilość piór może wyjść
przez szwy, ale nie ma to wpływu na użytkowanie
pościeli.

Uwagi dotyczące zapachu

** The
Górne
szwy pikowania
nie not
zbiegają
się,
topi dolne
and bottom
quilts are
aligned,
resulting
in różnymi
a different
quilt count
for the
front
co skutkuje
wzorami
pikowania
z przodu
and
side.
i tyłuback
kołdry.

Nowe produkty z puchu oraz piór mogą wydzielać
zapachy. Zapach może pojawiać się też w porach
większej wilgotności. W przypadku pojawienia się
nieprzyjemnego zapachu, rękoma wypchnij
powietrze wewnątrz poduszki czy kołdry by
zastąpić je świeżym powietrzem, a następnie
powieś je na 3-4 godziny w przewiewnym miejscu.

Kołdra lekka wypełnienie poliester
38333395 140 × 200 cm, Waga wypełnienia: 0.34 kg
38333401 200 × 200 cm, Waga wypełnienia: 0.48 kg
38333418 230 × 200 cm, Waga wypełnienia: 0.61 kg

240 PLN
290 PLN
310 PLN

Poszewka zewnętrzna: 60% bawełna, 40% poliester
Wypełnienie: 100% poliester
[Czyścić tylko chemicznie]
Kołdra można zastąpić tradycyjną kołdrę z watoliną w zależności
od pory roku.
* Produkt niedostępny w UK.

* Produkt niedostępny w UK.
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Dobre życie

część 2

Łóżka i pościel

To wszystko byś wygodnie przespał noc.

Od chwili pojawienia się na rynku w 1991

Z różnymi rozmiarami oraz sposobami użyt-

roku, materace na nogach zyskują na popu-

kowania, łóżko na platformie (Łóżko syste-

larności. Ten produkt różni się od konwen-

mowe) można łączyć i modyfikować, tak by

cjonalnych rozwiązań, tworząc łózko doda-

pasowało do Twoich zmieniających się po-

jąc proste nogi do materaca. To esencja

trzeb. Szyjąc narzuty MUJI używa organicz-

MUJI- produkty, które oferują Ci wszystko

nej bawełny by chronić ludzi, którzy tworzą

czego potrzebujesz by wygodnie spać. Łóż-

nasze produkty. Naturalne włókna i tkaniny

ko na platformie (Łóżko systemowe) to kwin-

to kolejny element wpływający na Twój spo-

tesencja naszej bazowej koncepcji. To pro-

kojny, wygodny sen.

sty projekt, który opcjonalnie można łączyć
z wezgłowiami, odczepianymi nogami czy
systemem szuflad do przechowywania pod
łóżkiem, by stworzyć całą gamę wariacji, stylów i wyjść naprzeciw Twoim potrzebom.

Łóżko systemowe, str. 74 / Pościel bawełna gnieciona, str. 84

„A co byś powiedział na wygodę spania
w łóżku, które idealnie pasuje do Ciebie?”
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SOFY I TEKSTYLIA
Swoboda w doborze stylu daje więcej komfortu.
Każdy dzień jest inny. Zmieniają się też Twoje gusta oraz

przestrzeń do wypoczynku. Kolory pokrowców na sofach

przyzwyczajenia. Z czasem możesz zmienić miejsce za-

nie muszą być takie same. Najważniejsze jest by stworzyć

mieszkania, Twoja rodzina się powiększy czy dzieci

spokojne i wygodne miejsce, gdzie każdy będzie mógł od-

opuszczą dom rodzinny. Misją MUJI jest tworzenie pro-

począć. Niech Twoje życie będzie Twoją inspiracją.

duktów, które elastycznie dopasują się do zmian w Twoim
życiu. Wszyscy spędzamy mnóstwo czasu w pokoju
dziennym, a pokój ten łatwo jest odświeżyć zmieniając
meble lub tkaniny. Zamiast siedzieć naprzeciwko siebie,
może postawicie sofy obok siebie, tak by stworzyć nową
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Str. 93, 94, 95 – Sofa modułowa, str. 100
Str. 94 – Poszewka ozdobna na poduszkę, str. 107
Str. 95 – Pokrowiec na sofę modułową, str. 105
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Meble wypoczynkowe

Puf
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Sofa modułowa



100

Pokrowce na sofy



105

Sofa, która zmienia kształt pozwalając Ci odpocząć

Niezwykle wygodna sofa modułowa by zmienić Twoją

Wybór 5 pokrowców z różnych materiałów i w różnych

w każdej pozycji. Wybierz jeden z siedmiu kolorów

przestrzeń oraz styl wypoczynku.

kolorach. Wybierz ten, który najbardziej pasuje do
Twojego stylu.

pokrowców na sofę.

Meble LD
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Seria wygodnych mebli o wymiarach idealnych

Sofa wypełnienie naturalne
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Sofa o prostym kształcie.

w przypadku małych przestrzeni.

Tekstylia i kapcie

Poduszki i poszewki ozdobne 
Bawełniane i lniane poduszki, których naturalne

106

Kapcie 

110

Kapcie w różnych kolorach, wzorach, rozmiarach.

właściwości są niezwykłe przyjemne dla skóry.

96
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Puf

Puf zmienia swój kształt, aby dopasować się do pozycji podczas
wypoczynku.

2

4

5

6

7

Puf

Pokrowiec na Puf

61049182



Zestaw puf + pokrowiec 

szer. 65 × gł. 65 × wys. 43 cm
*1 *2 *3
* Produkt niedostępny w UK.
Kulki wewnątrz siedziska
pozwalają na zachowanie
kształtu oraz sprawiają, że
siedzisko jest niezwykle
miękkie.

Odpoczynek
na pufie ułożonej
pionowo
Mebel, który stworzyliśmy słuchając naszych klientów.
W procesie rozwoju produktu, niezwykle istotne są dla nas wskazówki naszych klientów.
„Siedzisko dopasowujące się do ciała” jest jednym z produktów, który powstał w oparciu o głosy naszych klientów.
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3

Sofy i tekstylia

Sofy i tekstylia

1

Puf otula dolny
odcinek pleców oraz szyję
wspierając pozycję,
w której chcesz odpocząć.
Idealny mebel do czytania
czy oglądania telewizji.

720 PLN
cena od 919

1
4

61048888 Szary

2
5

37287594 Grafit

76580294 Granat

15821907 Czerwony

3

61048871 Brąz

199 PLN

6

37287600 Denim beż

7

37100619 Denim granat

299 PLN

PLN
szer. 65 × gł. 65 × wys. 43 cm
Pokrowiec, materiał zewnętrzny: materiał rozciągliwy (100% poliester), klin (100% bawełna) [Można prać w pralce]
* Produkt niedostępny w UK.

Rozciągliwy materiał na wierzchu
(miękka powierzchnia)
Klin (twarda powierzchnia)

Odpoczynek
na pufie ułożonej
poziomo

Klin na wierzchu
(twarda powierzchnia)
Rozciągliwy materiał (miękka powierzchnia)

Projekt pufypozwala na
zatopienie się Twojego
ciała głęboko i daje
odpowiednie podparcie
Twojemu ciału. Idealny
by uciąć sobie drzemkę.

*1 W trakcie użytkowania, kulki wewnątrz pufy mogą osiadać na spodzie, co może wpłynąć na zmiany w grubości.
*2 Pufy nie należy używać bez pokrowca. *3 Siedziska nie można prać.
* W rezultacie czyszczenia chemicznego, materiał może się nieznacznie skurczyć.
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Sofa modułowa

Sofa składająca się z części, które można łączyć na różne sposoby.
Rozmiar i budowa poszczególnych części może być modyfikowana
dla większego komfortu siedzenia.

Sofy i tekstylia

Sofy i tekstylia
Sofa modułowa narożnik 
38986942



Sofa modułowa pojedyncza 

2190 PLN

38986959



Sofa modułowa podnóżek 

1590 PLN

38986966



szer. 98 × gł. 98 × wys. 66 cm

szer. 77 × gł. 98 × wys. 66 cm

szer. 77 × gł. 77 × wys. 37 cm

* Produkt niedostępny w UK.

* Produkt niedostępny w UK.

* Produkt niedostępny w UK.

1190 PLN

*Zawsze używaj produktów z pokrowcami (sprzedawane osobno). Wybór pokryć na str. 105.

Sofy są zaprojektowane dla najwyższej wygody
i można je swobodnie łączyć w różne zestawy.
Sofa modułowa poduszka
38666349



169 PLN

szer. 61 × gł. 61 × wys. 13 cm
* Produkt niedostępny w UK.

Przykładowy zestaw: sofa
modułowa narożnik z poduszką.

Konstrukcja poduszek siedziska opiera
się na wyprofilowanej bazie uretanowej,
na której są wypełnione pokruszoną
pianką uretanową dla jeszcze większej
wygody.

Moduły można łączyć by stworzyć kompletną
sofę do pokoju dziennego lub używać ich
osobno jako kompaktowe sofy. Możesz
swobodnie wybrać zestaw, który najbardziej
pasuje do Twojego stylu życia oraz przestrzeni.

Moduły sofy, które możesz mieszać i łączyć,
tak by pasowały do Twojego stylu życia.
Wybierz swoją kombinację, gdy chcesz użyć jednego modułu dla wygody
jednej osoby lub połącz kilka modułów i stwórz kompletną sofę.
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Meble LD

Wygodne życie w małej przestrzeni. Produkty poniżej powstały
z myślą o takiej właśnie przestrzeni.

Sofy i tekstylia

Sofy i tekstylia

Ławka tapicerowana

1
1

2

38734376



1390 PLN

szer. 115 × gł. 46 × wys. 40.5 cm
Zaprojektowane dla komfortu. Wypełnienie poduszek zapewnia
wygodę oraz jest wytrzymałe.

Podnóżek tapicerowany

2

38370017



790 PLN

szer. 58 × gł. 46 × wys. 40.5 cm
Mebel ten może być stosowany jako podnóżek do fotela
tapicerowanego. Wypełnienie poduszek zapewnia wygodę oraz jest
wytrzymałe.
* Zawsze używaj produktów z pokrowcami (sprzedawane osobne).
Wybór pokrowców na str. 105.
* Produkt niedostępny w UK.

Fotel tapicerowany

3

38369998



1390 PLN

szer. 55 × gł. 78 × wys. 77 (poduszka siedziska: 41) cm
Oparcie tego mebla ma wygodną wysokość i rozmiar pozwalające
na siedzenie ze skrzyżowanymi nogami. Wypełnienie poduszek
siedziska zapewnia wygodę oraz jest wytrzymałe.

3

* Zawsze używaj produktów z pokrowcami (sprzedawane osobne).
Wybór pokrowców na str. 105.
* Produkt niedostępny w UK.

5
Podłokietniki do fotela

4
Łącznik
do foteli

15253739 Zestaw 2 szt.

199 PLN

* Produkt niedostępny w UK.
Przykładowy zestaw: 2 x Fotel tapicerowany (3)
+ podłokietniki do fotela (4) + łącznik do foteli (5)

Łącznik do foteli

5

15549597 Zestaw 2 szt.

39 PLN

Części do połączenia modułów sofy. Fotele można połączyć
w kompletną sofę dla dwóch lub trzech osób.
* W połączonych modułach nie można użyć podłokietników.
* Produkt niedostępny w UK.
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Sofa wypełnienie
naturalne

Sofa o prostym kształcie.
Poduszki można odwracać co pozwala na użytkowanie sofy przez wiele lat.

Pokrowce na sofy

Wybierz swój ulubiony styl pokrowca pasujący do Twojego wnętrza.
Pokrowce są dostępne w pięciu różnych kolorach i rodzajach tkanin.

Tabela cen pokrowców
Pokrowiec

Bawełna płócienna

Bawełna tkana

Bawełna szenil

100% bawełna

100% bawełna

100% bawełna

Wypełnienie naturalne
1

Poduszki wypełnione są piórami, co
gwarantuje miękkie oparcie dla pleców,

Mebel

a wygodne siedzenie zapewniają sprę-

Biały

żyny kieszeniowe, takie jakich używa się

* Kolor nóg może być naturalny lub ciemny.
* Wybór pokrowców na str. 105.

Oparcie: Uretan
+ pióra (wymieszane
z uretanem)

Siedzisko: sprężyny
kieszeniowe + pióra
(wymieszane z uretanem)

Sofa wypełnienie naturalne

1

37408135 2.5 miejsca siedzące 		2690

PLN

2

Sofa / Nogi / pokrowiec sprzedawane oddzielnie

szer. 190 × gł. 87.5 × wys. 75 cm
(wymiary z nogami)

2.5 miejsca siedzące

Sofa
modułowa

* Produkt niedostępny w UK.

Nogi do sofy

2

3

2
3

47277029 Naturalne
47277036 Ciemne

Meble LD

139 PLN
139 PLN

2.5 miejsca siedzące
Narożnik

-

Pojedyncza

-

Podnóżek

-

Poduszka

-

Fotel

-

Ławka
Podnóżek

śr. 6 × wys. 10 cm

37746374

1190 PLN

-

Brąz

         

15999118

1190 PLN

38989547         38989585

1190 PLN

38989554         38989592

390 PLN

38989561         38989608

250 PLN

38989578         38989615

150 PLN
-

Zestaw 4 szt.

Beż

Zieleń

61048499

1590 PLN
-

Sofy i tekstylia

Sofy i tekstylia

Sofa
naturalne
wypełnienie

w materacach łóżek.

Beż

15256471         15256488

350 PLN

15257096         15257102

350 PLN

15257133         15257140

199 PLN

* Produkt niedostępny
w UK.

Wygodne użytkowanie przez lata
Poduszki oparcia oraz siedziska są dostępne jako osobne elementy.
Zastępując zużyte poduszki nowymi, możesz cieszyć się swoją sofa przez
długie lata. Pokrowce na sofy także są sprzedawane osobno, co pozwala
Ci wybrać swój ulubiony rodzaj. Pokrowce można zdjąć i wyczyścić chemicznie jeśli zajdzie taka potrzeba.

Budowa ramy
Płyta uretanowa: 10 mm grubości

Płyta z tworzywa: 4 mm grubości

Budowa ramy zapewnia solidne podparcie oraz staMetalowa rama

bilność mebla. Kolejną niesamowitą zaletą sofy są
poduszki siedziska zapewniające komfort siedzenia.
Zostały one zaprojektowane z dbałością o każdy
szczegół, a projekt został ulepszony tak, by poduszki były idealne.

Metalowe zawiasy
amortyzują materiał,
co zapobiega skrzypieniu.
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* Zawsze używaj produktów z pokrowcami
* Nowe produkty z piór mogą wydzielać zapachy. Zapach może pojawiać się też w porach większej wilgotności. W przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu,
rękoma wypchnij powietrze wewnątrz poduszki by zastąpić je świeżym powietrzem, a następnie zostaw ją na 3-4 godziny w przewiewnym miejscu.
* Tkanina, w której znajdują się pióra jest tak obszyta by zapobiec wydostawaniu się wypełnienia. Pamiętaj by nie przekłuwać tkaniny igłą czy agrafką.
Niewielka ilość piór może wyjść przez szwy, ale nie ma to wpływu na użytkowanie sofy.

* Pokrowce idealnie pasują do rozmiaru sofy. Przeczytaj instrukcję jeśli nakładanie pokrowca na sofę okaże się trudne.
* Pokrowce na sofy czyścić tylko chemicznie * W rezultacie czyszczenia chemicznego, materiał może się nieznacznie skurczyć.
* Produkt niedostępny w UK.
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Poduszki
i poszewki ozdobne
* Produkty niedostępne w Polsce

MUJI stworzyło pokrowce gwarantujące komfort użytkowania dzięki
wykorzystaniu naturalnych cech bawełny oraz lnu. Opracowaliśmy też
poduszki na siedziska, które powoli dostosowują się do ciała oraz rozpraszają
masę ciała. poduszki na oparcia z kolei podpierają plecy i biodra.

1

2

Poszewka denim
		
1 Niebieska

2 Granat

Poszewka rozmiar 43 × 43 cm

37130517 

37130494

99 PLN

Sofy i tekstylia

Sofy i tekstylia

100% bawełna
[Można prać w pralce]
Pokrowce uszyte z materiału dżinsowego. Tkanina tkana w taki sposób,
by zachować teksturę dżinsu.
* Produkt niedostępny w UK.

1

3

4

Poszewka bawełna organiczna indyjska ręcznie tkana
		
3 Ecru
Poszewka rozmiar 43 × 43 cm

76374657

4 Beż
76374671 

39 PLN

100% bawełna
[można prać w pralce]
Pokrowiec w 100 % organicznej bawełny tkane ręcznie. Pokrowiec ma prostą
teksturę i jest miękki.

3

* Produkt niedostępny w UK.

Organiczna bawełna tkana ręcznie
Przed rozpoczęciem procesu tkania, nitka jest poddawana wielu zabiegom, takim jak skręcanie, przetykanie osnowy, tak by uzyskać podstawę tkaniny,
pomiar długości, dodatkowe skręcanie. Ważne są też
ustawienia krosna.
Wszystkie nici, w tym wątek są skręcane ręcznie,
a dopiero później tkane. Po tych licznych przygotowaniach, można rozpocząć proces tkania. Delikatne,
proste tekstury są tkane ręcznie przez wprawnych
rzemieślników z południowych Indii, gdzie tempo
życia jest dużo wolniejsze.

Ciesz się Twoją chwilą wypoczynku.
Niech czas wypoczynku na Twoim łóżku lub sofie będzie prawdziwą przyjemnością.
Poszewki na poduszki uszyte są z tkanin, które dopasowują się do Twojego ciała. Zastosowanie naturalnych tkanin
zapewnia wyjątkowo delikatną teksturę, a mnogość kolorów pozwala na zmiany wraz ze zmianami pór roku.
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*1 Rozmiar oraz kolor, itp. produktów mogą się nieznacznie różnić ze względu na zastosowane procesy obróbki produktu.
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Poduszka wypełnienie poliester

1

18619092 rozmiar 43 × 43 cm

29 PLN

Tkanina zewnętrzna: 55% bawełna, 45% poliester
Wypełnienie: 100% poliester
[Prać ręcznie]
Wypełnienie wykonane jest pociętej z poliestrowej bawełny dla doskonałej
elastyczności. Użytkowanie zapewnia miękkość i wygodę.

1

* Produkt niedostępny w UK.

2

3

Poduszka na krzesło pikowana

1
2
3
2

38986690 Beż / 39 × 39 cm
38973737 Niebieska / 39 × 39 cm

69 PLN

Tkanina zewnętrzna: 100% bawełna
Wypełnienie: 100% poliester
[Można prać w pralce]
Poduszki siedziska z pokrowcem z organicznej bawełny,
wypełnione zapewniającą komfort watoliną.

Sofy i tekstylia

Sofy i tekstylia

1

38986683 Ecru / 39 × 39 cm

* Produkt niedostępny w UK.

1

4

5

6

Poduszka na krzesło termoelastyczna okrągła

4 38960744
		 38960706
		 38688662

4

Brąz / śr. 34 cm
Grafit / śr. 34 cm
Granat / śr. 34 cm

139 PLN

Pokrowiec: 100% bawełna Wypełnienie: pianka uretanowa
[Nie prać w pralce (pokrowiec można prać w pralce)]
Produkt składa się z trzech warstw, z których środkowa stanowi uretan
o wysokim stopniu sprężystości. Dzięki temu rozwiązaniu poduszka nie jest gruba,
ale jest bardzo wygodna.
* Produkt niedostępny w UK.

Poduszka wypełnienie naturalne

2

15236381 rozmiar 43 × 43 cm, Waga wypełnienia: 0.7 kg

Poduszka na krzesło termoelastyczna kwadrat

99 PLN

		 38960737
5 38960690
		 38688655

Tkanina zewnętrzna: 100% bawełna
Tkanina wewnętrzna: 100% poliester
Wypełnienie: 95% pióra, 5% puch
[Czyścić tylko chemiczne (przy użyciu detergentów
opartych na pochodnych ropy naftowej)]
Poduszka wypełniona piórami, które są lekkie i zachowują objętość.
Delikatnie otula całe ciało.

Brąz / 36 × 36 cm
Grafit / 36 × 36 cm
Granat / 36 × 36 cm

139 PLN

Pokrowiec: 100% bawełna Wypełnienie: pianka uretanowa
[Nie prać w pralce (pokrowiec można prać w pralce)]
Produkt składa się z trzech warstw, z których środkowa stanowi uretan
o wysokim stopniu sprężystości. Dzięki temu rozwiązaniu poduszka nie jest gruba,
ale jest bardzo wygodna.

5

* Produkt niedostępny w UK.
*1

* Produkt niedostępny w UK.

Poduszka relaksacyjna termoelastyczna

		 38973072
		 38327653
6 38688648
2

Brąz / 43 × 28.5 cm
Grafit / 43 × 28.5 cm
Granat / 43 × 28.5 cm

139 PLN

Pokrowiec: 100% bawełna Tkanina zewnętrzna: 100% poliester
Wypełnienie: pianka uretanowa
[Nie prać w pralce (pokrowiec można prać w pralce)]

2

Poduszka wykonana jest z wykorzystaniem pianki uretanowej o niskim i wysokim
stopniu sprężystości. Miękka poduszka idealnie podpiera plecy i biodra.

6

Poduszka na siedzisko
Trójwarstwowa pianka uretanowa

* Produkt niedostępny w UK.

Poduszka na siedzisko
Połączyliśmy piankę uretanową o wysokiej sprężystości z pianką o niskiej

Zastosowanie pianki uretanowej

sprężystości w trzywarstwowym systemie by stanowiła idealne podparcie dla

o niskim stopniu sprężystości,

Twoich bioder.

który otula ciało i rozprasza jego
ciężar oraz wykorzystanie systemu
trójwarstwowego z pianką o wysokiej
sprężystości po środku, pozwoliło
nam na uzyskanie cienkiej poduszki,
która nie powoduje powstanie
głuchego odgłosu przy siadaniu.
Charcoal
greyszarość
Antracytowa
(low
/ soft)
(niskarepulsion
sprężystość
/ miękka)

W pozycji poziomej
stanowi podparcie
z dwóch stron aż
do wysokości pasa.

W pozycji pionowej
podpiera Cię z tylu
aż do wysokości
pasa.

Powieszony na
oparciu krzesła,
ochroni Twoje plecy.

Grey
(lowsprężystość
repulsion / hard)
Szarość
(niska
/ twarda)
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*1 Nowe produkty z piór lub puchu mogą wydzielać zapachy. Zapach może pojawiać się też w porach większej wilgotności.
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Kapcie

Możesz kupić kapcie w wielu kolorach oraz wybrać stopień ich wygody.
Kapcie dostępne w wielu rozmiarach, a niektóre modele są wyposażone
we wkładki dopasowujące się do stopy.

Dobre życie

część 3

Sofy i tekstylia

Ciesz się projektowaniem Twojego własnego miejsca do wypoczynku.

Kapcie len
		
1 Ecru 2 Ciemny szary

Sofy i tekstylia

S 22-23.5 cm		

38900320

38900368

M 23.5-25 cm		

38900337

38900375

L 25-26.5 cm		

38900344

38900382

XL 26.5-28 cm		

38900351

38900399



69 PLN

Tkanina zewnętrzna: 100% len Tkanina wewnętrzna: 80% bawełna, 20% poliester
Wkładka: 100% len Podeszwaka: 100% poliester
[Można prać w pralce]

1

2

Kapcie z wkładką amortyzującą uszyte dla Twojego komfortu.

Kapcie bawełna denim
		
3 Niebieski 4 Granat
M 23.5-25 cm		

37469143

37469112

L 25-26.5 cm		

37469273

37469129

XL 26.5-28 cm		

37469303

37469136 

69 PLN

Tkanina zewnętrzna: 100% bawełna Tkanina wewnętrzna: 80% bawełna, 20%
poliester
Wkładka: 100% bawełna Podeszwaka: 100% poliester
[Można prać w pralce]
Kapcie z materiału dżinsowego, a wkładka amortyzująca zapewnia komfort
użytkowania.

3

4
Sofa modułowa, str. 100

Kapcie bawełna jersey
5 Szary
6 Granat
		

5

6

Zakup mebli to poważna sprawa.

niu, ale na odejmowaniu niepo-

Dotyczy to zwłaszcza wyboru sofy.

trzebnych elementów.

Po pierwsze nie jest to tani zakup,

MUJI dokładnie kontroluje proces

a po drugie sofa która dzisiaj odpo-

produkcyjny by meble wyglądały

S 22-23.5 cm		

38755005

38755029

wiada Twoim potrzebom, może

wspaniale i zapewniały wygodę.

M 23.5-25 cm		

38729471

38729495

w przyszłości okazać się nieodpo-

Poduszki są tak skonstruowane by

L 25-26.5 cm		

38729488

38729501

XL 26.5-28 cm		

38755012

38755036

wiednia dla Twojej rodziny.

zagwarantować

Modułowe sofy MUJI gwarantują

oraz odporność na zużycie. Pianka

większą swobodę i wszechstron-

poliuretanowa wewnątrz poduszek

ność niż inne sofy. Niektóre moduły

sprawia, że siedzenie jest wyjątko-

mają podłokietniki, inne nie. To po-

wo wygodne.

zwala na wiele kombinacji. Swobo-

Pragniemy by nasze sofy dyskret-

da w ustawieniu modułów sprawia

nie komponowały się ze stylem ży-

iż nasze sofy pasują do wszystkich

cia każdego z naszych klientów

wnętrz, niezależnie od ich wielkości

i idealnie dopasowywały się do

i można je zmieniać razem ze zmie-

każdego wnętrza. MUJI pomaga

niającymi się z czasem potrzebami

tworzyć Twoją idealną przestrzeń.



69 PLN

Tkanina zewnętrzna: 100% bawełna Tkanina wewnętrzna: 80% bawełna,
20% poliester
Wkładka: 100% bawełna Podeszwaka: 100% poliester
[Można prać w pralce]
Kapcie uszyte z miękkiej dzianiny gwarantują wygodę Twoim stopom.

Budowa wkładki zapewnia
komfort noszenia.
Ludzkie ciało jest wspierane jest trzema łukami
stopy. Solidne wsparcie dla łuku podeszwowe-

idealne

oparcie

„Doskonale dopasowuje się
do zmian w Twoim życiu
i przestrzeni.”

i gustami. Podłokietniki można

go oraz pięty, gwarantuje komfort noszenia
wsparty wkładką o odpowiedniej długości oraz

przekładać z jednej strony na dru-

budową.

gą. Swoboda w modyfikowaniu
Podeszwa dopasowana
do kształtu stopy, EVA.

110

Elastyczna podeszwa dopasowana
do kształtu stopy (przednia część
podeszwy nie jest profilowana).

mebli MUJI polega nie na dodawa-

111

STOŁY, KRZESŁA I BIURKA
Meble, które stają się częścią rodziny.
Spośród wszystkich mebli, których na co dzień używa-

To miejsce inne od pozostałych w domu. Także biurka

my, krzesło niewątpliwie przeszło największe zmiany.

odgrywają w domu istotną rolę ponieważ pozwalają nam

Dzisiaj ludzie siadają na taboretach gdy chcą chwilę

skupić się na zadaniach i pracy. Meble MUJI nie są po

odpocząć, krzesłach przy stole w jadalni i fotelu w po-

to by błyszczeć. Mają się pięknie starzeć dając radość

koju dziennym, gdy potrzebują odrobiny samotności.

z użytkowania. MUJI tworzy meble o wysokiej jakości,

Krzesło jest przedłużeniem naszego ciała oraz punktem

które z czasem stają się członkami rodziny i wypełniają

centralnym pomieszczenia, nawet gdy jest ono puste.

dom.

Stoły i biurka razem z krzesłami tworzą naszą przestrzeń
życiową. Stół to miejsce spotkań rodziny i przyjaciół.

112

113

114
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Naturalny dąb

Meble wykonane z białego dębu pochodzącego z Ameryki Północnej,
które pięknie się starzeje podczas użytkowania.

Stoły / krzesła
Stół dąb 180 cm

1

15892402 

2990 PLN

szer. 180 × gł. 80 × wys. 72 cm

Stół dąb 140 cm

		 15892396 

2690 PLN

szer. 140 × gł. 80 × wys. 72 cm

1
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Seria mebli wykonana z naturalnego drewna,
które z wiekiem zyskują głębszy i bogatszy wygląd.

Ława dąb

Są wytrzymałe i będą Ci służyć przez długie lata.

2

15892419 

990 PLN

szer. 100 × gł. 37 × wys. 44 cm
Obciążenie całkowite: 10 kg dla środkowej półki

Stoły, krzesła i biurka

Naturalny dąb

2

Biurko
Ława prostokątna dąb

3

15892426 

1690 PLN

szer. 120 × gł. 37.5 × wys. 44 cm
Obciążenie całkowite: 20 kg dla półki do przechowywania
Idealna wysokość do korzystania z mebla jako niskiego stołu lub ławki.
Przestrzeń pod siedziskiem można wykorzystać do przechowywania.

3
*Przykład zastosowania

Ławka wąska dąb

Naturalny dąb



4
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15892358 Duża

690 PLN

szer. 100 × gł. 30 × wys. 44 cm
Powierzchnia siedziska: szer. 100 × gł. 14 cm

Meble wykonane z naturalnego dębu, pięknie

		 15892365

usłojonego drzewa, które z wiekiem zyskuje

szer. 45 × gł. 30 × wys. 44 cm
Powierzchnia siedziska: szer. 43 × gł. 14 cm

głębszy i bogatszy wygląd.

Mała

590 PLN

Ławka w kształcie tradycyjnej ławki
używanej w Chinach od lat, jest kompaktowa
i może mieć wiele zastosowań.

Krzesło tapicerowane dąb

4
5

5

15892372 Beż			

690 PLN

szer. 38 × gł. 48.5 × wys. 79 (wysokość siedziska: 45.5) cm
* Produkt niedostępny w UK.

Dąb
Od dawna stosowany do produkcji mebli oraz
beczek do whisky ponieważ drewno tego drzewa jest
twarde oraz wytrzymałe i dlatego stanowi idealny
materiał do produkcji mebli, które mają być użytkowane przez wiele lat. Delikatny materiał wyzwala miłe
wrażenia. Wzory zwane „tygrysimi słojami”, przypominają wzór futra tygrysa. Takie usłojenie jest charakterystyczne dla drewna dębowego, które z czasem zyskuje na szlachetnym wyglądzie.

116

* Zaleca się używanie podkładek pod naczynia na meblach dębowych.
* Ze względu na naturalne cechy drewna, kolor każdego z produktów może się nieznacznie różnić. Kolor może się też wydawać nieco inny w zależności od światła.
* Ze względu na naturalne cechy drewna, dąb może mieć wyjątkowy wzór o nazwie „tygrysie słoje”.
* Charakterystyczne cechy naturalnego drewna takie jak kolor czy usłojenie mogą się różnić w zależności od materiału.
* Obciążenie całkowite obliczane jest na podstawie równo rozłożonego ciężaru.
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Biurko i szafka
biurowa

Biurko, którego budowa podkreśla naturalne usłojenie jest idealne do pracy i nauki.
Szafka pod biurkiem pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni, podczas gdy
blat biurka służy do pracy.

Dobre życie

część 4

Stoły, krzesła i biurka

Naturalne drewno to nasz nowy standard w produkcji mebli.

Od 2014 r. MUJI cały czas zwiększa
ilość naturalnego drewna w produkcji

Biurko

1

1

mebli. Twarde i wytrzymałe drewno dę-

15874781 dąb		
1290 PLN

szer. 110 × gł. 55 × wys. 70 cm

bowe jest popularnym materiałem me-

Stoły, krzesła i biurka

Biurko wykonane jest z naturalnego laminowanego
drewna dębowego rosnącego w Ameryce Północnej.
Wieszaczki można zamontować albo po prawej
albo po lewej stronie biurka.

blowym w Europie i Ameryce Północnej,
a stoły i ławki z białego dębu czarują
swoją wyjątkowością. Biały dąb wykorzystywany przez MUJI rośnie w Appalachach skąd tarcica idealnie nadaje się

Szafka biurowa

2

2

15874804 dąb

990 PLN

na meble. Wspaniały klimat oraz gleba

szer. 35 × gł. 48 × wys. 56 cm
Górny panel, przedni panel szuflady: laminowany naturalny dąb.
Boki szafki: okleina dębowa powleczona żywicą uretanową.
Góra: szer. 25.5 × gł. 37.5 × wys. 6.5 cm
Dół: szer. 25.5 × gł. 37.5 × wys. 29.5 cm
Obciążenie całkowite: 10 kg dla górnego blatu, 3 kg dla górnej szuflady,
5 kg dla dolnej szuflady

wapienna sprawiają, że Appalachy od
dawna są znane z białego dębu. Podstawą jest bardzo dobra gospodarka leśna
ze ściśle określonym cyklem uprawy dębów, wycinki oraz ich naturalnego wzrostu. Utrzymanie i ochrona tego cyklu
jest niezbędna by las był zdrowy i nie
stanowił zagrożenia dla środowiska.
Przedstawiciele MUJI wizytują te lasy,
kontrolują łańcuchy zamówień i zakupów oraz dbają o środowisko naturalne.
Mebel z naturalnego drewna jest łatwiej
zadrapać niż meble z okleiną i z czasem
zmienia on swój kolor. Mimo tego, coraz
więcej ludzi docenia jakość naturalnego
drewna i zmiany zachodzące w wyglądzie mebli z drewna. Fakt, że meble
z naturalnego drewna zmieniają się
z czasem, sprawia że zostają one z nami
na długo i łączy nas z nimi głębsza więź.
Meble z drewna naturalnego są zwykle
grubsze i cięższe niż te z okleiną. Dlatego MUJI tworzy meble, które dzięki
Ława prostokątna dąb, str. 117

swoim rozmiarom są łatwe w użyciu.
Meble z drewna budują szacunek do
środowiska naturalnego oraz łatwo łączą się z codziennym stylem życia. Dbałość o standardy rzemiosła są dla MUJI
niezmiennym priorytetem.

„Ludzie zaczynają doceniać meble, które pięknie się starzeją.”
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* Ze względu na naturalne cechy drewna, dąb może mieć wyjątkowy wzór o nazwie „tygrysie słoje”.
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Najlepsze kształty dla stołu w jadalni.
Jeśli stół to scena, gdzie głównym aktorem jest jedzenie. Naczynia również pełnią ważną rolę, choć tylko drugoplanową.
Zastawa oraz przybory kuchenne powinny być łatwe w użyciu,
serwowaniu rozmaitych dań, a także w czyszczeniu, przechowywaniu oraz utrzymaniu w porządku.
Pamiętając o tych oczekiwaniach, MUJI zaprojektowało naczynia dające radość. Są łatwe w użyciu, ponadczasowe, naturalne
i piękne. Elementy zastawy stołowej to bardzo intymne przedmioty. Dotykamy je rękoma, ustami. Ich delikatność i czar przekonają Cię, że chcesz ich używać. Tworząc nasze przybory do
gotowania oraz inne przedmioty kuchenne, skupiliśmy się na
ich prostocie i łatwości użytkowania. Pora posiłków to czas, na
który wszyscy powinniśmy czekać z radością, a kultywowanie
tej przyjemności powinno być naszym priorytetem.

ZASTAWA
STOŁOWA
I PRZYBORY
KUCHENNE
120
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Str. 122 – Rondel stal nierdzewna, str. 145 / Szpatułka silikon, str. 147
Str. 123 – Szklanki, str. 126 / Słoiki, str. 141
Str. 122 – Nóż kuchenny stal nierdzewna, str. 149
Str. 123 – Sztućce, str. 136
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Zastawa stołowa

Naczynia szklane
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Akacja
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Sztućce



136

Tace drewniane



138

Prosta seria od szklanek do szklanych misek o wyjątko-

Naczynia o pięknym usłojeniu i cieplo, które daje tylko

Linia sztućców i pałeczek przydatnych do każdego

Idealnie pasują do drewnianych stołów, a różne

wej przejrzystości, stworzona do codziennego użytku.

naturalne drewno.

rodzaju jedzenia.

rozmiary pozwolą na dopasowanie tacy do Twoich
potrzeb.

Porcelana Bone China
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Porcelana Hakuji
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Wciągająca seria błyszczących, mlecznobiałych

Proste porcelanowe naczynia, które podnoszą urodę

i prostych naczyń,

dań japońskich oraz tych pochodzących z krajów
zachodnich.

Akcesoria kuchenne

Garnki i rondle 

124
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Przybory kuchenne 
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Inne akcesoria kuchenne 

150

Naczynia do gotowania zaprojektowane tak, by były

Przybory kuchenne są łatwe w użyciu i będą Ci służyły

Koszyki do przechowywania akcesoriów kuchennych

łatwe w użyciu w wysokich temperaturach.

długie lata.

są łatwe do utrzymania w czystości.
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Naczynia szklane

W szklanych miskach jedzenie wygląda ładniej, a piękne transparentne
kieliszki do wina dodają szyku stołowi.

Szklanka

1
2
3
1

2

3

61337869 poj. 350 ml
18988983 poj. 270 ml
18988976 poj. 200 ml

19 PLN
14 PLN
12 PLN

Karafka szkło

Szklanki do codziennego użytku są niezwykle
przyjemne w dotyku, łatwo je trzymać w dłoni
i mają idealną objętość.

1

15293612 poj. 600 ml

62 PLN

śr. 8 × wys. 21.5 cm

Dzbanek o minimalistycznym wzornictwie.

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny

1

Szklanka wysoka

4
5

38968993 poj. 480 ml
38969006 poj. 260 ml

27 PLN
24 PLN

Proste szklanki idealne do zimnych napojów.

Kieliszek kryształ

5

4





2

61051963 do wina poj. 470 ml

3

61051956 do wina poj. 355 ml

4

61051925 do szampana poj. 180 ml

79 PLN
75 PLN
69 PLN

Kryształowe szklanki zawierają ponad 10%
substancji nieołowiowych. Zachowując czyste
piękno tradycyjnego kryształu z ołowiem, kieliszki są
tak delikatne, że przypominają dmuchane szkło.

2

3

4

Widelec mini stal nierdzewna

6

38968962 długość ok. 12 cm

14 PLN

Wydłużona rączka widelczyka doskonała do
jedzenia owoców czy japońskich słodyczy.

Mieszadełko stal nierdzewna 

7

38969143 długość ok. 20 cm

16 PLN

Zakończenie o kształcie łyżeczki, co ułatwia
mieszanie drinków.

6
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7

Oferujemy różne kształty do różnych rodzajów win.
Kieliszki do wina

Kieliszki do szampana

Małe kieliszki pasują do białego wina.

Kieliszki o wąskim kształcie, co zmniejsza powierzchnię wina wchodzą-

Małe kieliszki do wina są idealne do serwowania wina, podczas gdy jest ono

cą w kontakt z powietrzem, a tym samym spowalnia proces karbonizacji

zimne. Sprawia to, że te kieliszki idealnie nadają sie do serwowania białego wina.

oraz minimalizuje proces oksydacji.
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Szkło żaroodporne

Idealne zarówno do napojów ciepłych jak i gorących.
Przezroczysta szklanka pozwoli Ci wizualnie cieszyć się napojem.

Kubek szkło żaroodporne

1

37527300 poj. 360 ml

37 PLN

Szklanka ze szkła żaroodpornego jest idealna do
czarnych i ziołowych herbat.

2

Filiżanka szkło żaroodporne

2

1

2

3
3

1

Spodek szkło żaroodporne

3

37527225 poj. 14 cm

39 PLN

54 PLN
33 PLN
śr. 12.5 cm17 PLN

Miski wykonane ze szkła o wysokiej przejrzystości.
Idealne w roli talerzy oraz do podawania sałatek.

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny

18990016 śr. 23 cm
18990023 śr. 17 cm
18990030

39 PLN

Spodek ze szkła żaroodpornego w zestawie
z kubkiem lub filiżanką jest idealny do czarnych
i ziołowych herbat.

Miska szklana

1
2
3

37527263 poj. 250 ml

Filiżanka ze szkła żaroodpornego jest idealna
do czarnych i ziołowych herbat.

Miska szklana głęboka

4

18990054 śr. 15 cm

29 PLN

Głęboki talerz wykonany ze szkła o wysokiej
przejrzystości. Doskonały do podawania dań
dodatkowych oraz sałatek.

Dzbanek szkło żaroodporne

Miska szklana mała

4

5

5

18990047 śr. 9.5 cm

4
5

12 PLN

Miska wykonana ze szkła o wysokim stopniu
przejrzystości. Doskonała do podawania dań
dodatkowych oraz sałatek.

37527188 poj. 1.0 L
37527140 poj. 670 ml

125 PLN
99 PLN

Sitko jest wyjmowane. Dzbanek można wykorzystać
do zaparzania ziołowych herbat.

4

5

Miska szklana
Naczynia wykonane ze szkła o wysokim stopniu przejrzystości są
wyjątkowe. Sprawiają, iż możesz się cieszyć kolorami i formą serwowanych dań, takich jak sałatki, jogurt, zimne zupy i inne. Ma
prosty kształt i będzie Ci służyła przez długie lata.
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Akacja

Seria misek z charakterystycznym wzorem drzewa akacjowego.
Talerze, podobnie jak seria z porcelany, są dostępne w kilku rozmiarach.
Elementy serii idealnie współgrają z innymi naczyniami.

1
Talerz akacja kwadrat


1

2



3



1

37083691 L / 25 × 25 × wys. 2 cm

2

37083707 M / 16.5 × 16.5 × wys. 2 cm

3

37083714 S / 12.5 × 12.5 × wys. 2 cm

99 PLN
69 PLN

* Produkty niedostępne w Niemczech.

3

Naczynia i sprzęt kuchenny

2

39 PLN

4
4

Miska akacja

1 37082724

		 37082731

2 37082748

		 37083264

		 37083271

3 37083288

4 37083325


XXL / śr. 30 × wys. 10 cm

299 PLN
XL / śr. 24 × wys. 9 cm

99 PLN

6

7




69 PLN

4

37083721 L / 25 × 16.5 × wys. 2 cm

5

37083738 M / 25 × 12.5 × wys. 2 cm

6

37083745 S / 16.5 × 12.5 × wys. 2 cm

79 PLN
59 PLN

* Produkty niedostępne w Niemczech.

39 PLN

39 PLN

XXS / śr. 8 × wys. 4.5 cm

29 PLN

37083332 L / śr. 24 × wys. 5 cm

6

37083349 M / śr. 20 × wys. 4 cm

7

37083561 S / śr. 16 × wys. 3.5 cm

99 PLN
69 PLN
59 PLN

Talerz akacja
XXL / śr. 30 × wys. 2.5 cm

119 PLN

Każde drewniane
naczynie jest wytwarzane
ręcznie.
Naczynia z drewna akacjowego są produkowane na Filipinach. Drewno akacjowe to interesujący materiał, który ma ciekawe wzory.
Ciemne na środku, rozjaśniają się im bliżej
krawędzi, To bardzo wytrzymałe drewno ponieważ jest odporne nie tylko na uderzenia
oraz zginanie, ale także na gnicie. Szybko
rośnie, więc produkcja drewna akacjowego
jest przyjazna dla środowiska naturalnego,
a pnie powyżej 50 cm można wycinać jako
dorosłe drzewa. Proces rdzeniowania wymaga specjalistycznych technik, z pomocą których miejscowi rzemieślnicy tworzą naczynia
ręcznie i z ogromną precyzją.

Manila,
Filipiny

XL / śr. 26 × wys. 2 cm

109 PLN
L / śr. 23 × wys. 2 cm

99 PLN
M / śr. 19 × wys. 2 cm

69 PLN
S / śr. 15 × wys. 2 cm

39 PLN
XS / śr. 11 × wys. 2 cm

* Produkty niedostępne w Niemczech.
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XS / śr. 10 × wys. 5 cm

8

10

6

49 PLN

* Produkty niedostępne w Niemczech.

9



S / śr. 13 × wys. 6 cm

5

8 37083578

		 37185272

9 37083585

		 37083660

		 37083677

10 37083684




M / śr. 16 × wys. 7 cm

Talerz głęboki akacja



Talerz akacja prostokąt

L / śr. 20 × wys. 8 cm

* Produkty niedostępne w Niemczech.

5

5

139 PLN

35 PLN
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Porcelana
Bone China

Porcelana Bone China cechuje się wspaniałą gładką powierzchnią oraz
jedwabnym, matowym, białym kolorem. Linia produktów z porcelany
Bone China jest idealna do codziennego użytku.

Bone China kubek

1

15901739 poj. 350 ml

55 PLN

1

1

Bone China filiżanka
15901753 poj. 250 ml

55 PLN

Bone China cukiernica

3

2

15901708 poj. 300 ml

85 PLN

Bone China dzbanek na mleko

4
3

15901685 poj. 200 ml

75 PLN

Naczynia i sprzęt kuchenny

2

2

4

3
Bone China miska





1

15901630 śr. 20 × wys. 5 cm

2

15901616 śr. 17 × wys. 4.5 cm

3

15901593 śr. 14 × wys. 4.5 cm

84 PLN

Bone China czajnik

75 PLN

5

15901715 poj. 970 m

250 PLN

42 PLN

5

4

5

6

7

8

Naczynia MUJI z zachodniego świata

9

Porcelana Bone China
Porcelana Bone China powstała w Wielkiej Brytanii w 18 wieku.
W tym okresie w Wielkiej Brytanii popularna była chińska porcelana, ale zdobycie białej gliny było bardzo trudne. Wtedy

Bone China talerz
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4

15901661 śr. 26 × wys. 3 cm

5

15901654 śr. 23 × wys. 3 cm

6

15901647 śr. 20 × wys. 2.5 cm

7

15901623 śr. 17 × wys. 2.5 cm

8

15901609 śr. 14 × wys. 2 cm

9

15901586 śr. 10 × wys. 1.5 cm

postanowiono stworzyć porcelanę mieszając spalone kości

87 PLN

krów. Stąd nazwa porcelana kostna. Użycie spalonych kości

75 PLN

celana o tej samej grubości. Pozwoliło to również na uzyskanie

sprawiło iż materiał był bardziej wytrzymały niż oryginalna porkoloru złamanej bieli oraz subtelnej przezroczystości materiału.

62 PLN
54 PLN
38 PLN
25 PLN

Produkowane w Shima, w prowincji Mie
Porcelana Bone China jest również produkowana w Shima,

Shima,
Prowincja Mie

w prowincji Mie w Japonii. Tamtejsze fabryki nadal produkują
wysokiej jakości naczynia stołowe z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi kształtów i kolorów.
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Hakuji

Prosta biała porcelana idealna do każdej potrawy. Przejrzyste kamienie
Amakusa są mielone i dodawane do gliny, z której powstaje biała porcelana
z użyciem tradycyjnych japońskich technik.

Miska na ryż Hakuji



1

Talerz Hakuji prostokąt

15873753 śr. 11.5 × wys. 5 cm



24 PLN

1

15873739 22.5 × 12 × wys. 2.5 cm

49 PLN

Talerz Hakuji kwadrat

2

1

1

Miska Hakuji

2

		 76421511

2 76421528


69 PLN
12 × 12 × wys. 2 cm

33 PLN

Talerz Hakuji prostokąt

15913053 L / śr. 16 × wys. 8.5 cm


		 15581191


18 × 18 × wys. 2 cm

39 PLN



3

S / śr. 13.5 × wys. 7 cm

3

15873722 11 × 6.5 × wys. 2 cm

24 PLN

33 PLN

Kubek Hakuji

4

5

4

15873913 poj. 325 ml

39 PLN

5

15581214 poj. 230 ml

25 PLN

6

15873890 poj. 180 ml

23 PLN

6

Naczynia i sprzęt kuchenny

2

Miska płaska Hakuji

3 15873821

		 18358243


3

L / śr. 15.5 × wys. 5 cm

38 PLN
S / śr. 11.5 × wys. 4 cm

Sosjerka Hakuji

27 PLN



Miska kwadrat Hakuji

4

4 15873791

		 15873807


L / 14.5 × 14.5 × wys. 6 cm

7

15873944 śr. 6 × wys. 8 cm

49 PLN

7

39 PLN
S / 11.5 × 11.5 × wys. 4 cm

24 PLN

Miska ramen Hakuji



5

15581207 śr. 20 × wys. 6.5 cm

49 PLN
Czajnik Hakuji

5


8

15873906 poj. 550 ml

99 PLN

Czajnik tradycyjny Hakuji

8

9



9

15873876 poj. 360 ml

79 PLN

Talerz Hakuji



6

7

8



9



6

15873661 XL / śr. 26 cm × wys. 3.5 cm

7

15873678 L / śr. 22 cm × wys. 3 cm

8

18358212 M / śr. 19 cm × wys. 3 cm

9

18358229 S / śr. 14.5 cm × wys. 3 cm

79 PLN
58 PLN
44 PLN
25 PLN

Japońska
porcelana MUJI

Hasami,
prowincja
Nagasaki

Produkowana w Hasami,
prowincja Nagasaki.
Hakuji to tradycyjny element naczyń

10

na japońskim stole. Powstaje w rękach
rzemieślników z Hasami, którzy od

Talerz Hakuji mały

10 18358236


wieków chronią technikę tradycyjne-

śr. 10 cm × wys. 2 cm

19 PLN

go wyrobu ceramiki. Linia łączy zmieniające się trendy w japońskiej kulturze jedzenia oraz nowoczesne naczynia do codziennego użytku.
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Sztućce

Podstawowa linia sztućców MUJI pasuje do każdego stylu.
Pałeczki wykonane są naturalnego drewna, takiego jak wiśnia japońska (sakura)
oraz pigwa.

1

2

3

Widelec stołowy

1

38726708 dł. 19 cm

24 PLN

6

4
5

38726722 dł. 16 cm

24 PLN

6

7

19 PLN

1

9

8

19 PLN

38726746 dł. 18 cm

19 PLN

38726777 dł. 24 cm

19 PLN

Łyżka do sałaty

38726715 dł. 16 cm

9

19 PLN

38726784 dł. 24 cm

19 PLN

Noże wykonane ze stali nierdzewnej typu 13-0,
pozostałe sztućce wykonane ze stali nierdzewnej
typu 18-8. W celu zachowania długiej żywotności
po myciu sztućce należy wycierać suchą ściereczką.

10

10 38726661

dł. 13 cm

12

Łyżeczka do herbaty

11 38726739

dł. 13 cm

13

14

Nóż do masła

16 PLN

12 38726760

dł. 16 cm

Noże wykonane ze stali nierdzewnej typu 13-0,
pozostałe sztućce wykonane ze stali nierdzewnej
typu 18-8. W celu zachowania długiej żywotności
po myciu sztućce należy wycierać suchą ściereczką.

13 38726753

dł. 20 cm

15

1

24 PLN

3

Silny, lekki bambus jest stosowany w Japonii
do produkcji pałeczek. Bambus dorasta do swojej
pełnej wielkości w zaledwie trzy lata, co sprawia,
że jest to materiał przyjazny dla środowiska
naturalnego.

61495033 dł. 23 cm

15 38726623
16 38726616

dł. 22 cm

dł. 19 cm

5

17 PLN

dł. 19 cm

Pałeczki Malas ośmiokątne

29 PLN

4

61052335 dł. 23 cm

39 PLN

Malas, który rośnie w Oceanii oraz w południowo-wschodniej części Azji to kolejny doskonały materiał
stosowany do produkcji pałeczek. Charakterystyczna
dla tych pałeczek jest lakierowana powierzchnia.
Większość użytkowników woli ośmiokątny kształt
pałeczek.

6

7

Pałeczki Wenge heksagonalne

17 PLN

Widelec stołowy stal nierdzewna

14 38726647

39 PLN

16

Łyżka stołowa stal nierdzewna

19 PLN

61052311 dł. 23 cm

Malas, który rośnie w Oceanii oraz w południowo-wschodniej części Azji to kolejny doskonały
materiał stosowany do produkcji pałeczek.
Charakterystyczna dla tych pałeczek jest
lakierowana powierzchnia. Zaokrąglone krawędzie
sprawiają, iż pałeczki są delikatne w dotyku.

Pałeczki bambus zestaw 10 par

2

4

Pałeczki Malas okrągłe

47383232 dł. 23 cm

Nóż stołowy stal nierdzewna

24 PLN

Łyżeczka długa

16 PLN

3

Dziki bambus z Kyushu poddawany jest działaniu
ciśnienia i wysokiej temperatury, przez co staje się
lżejszy i bardziej wytrzymały. Pałeczki są
sprzedawane w opakowaniach po 10 par.

11

Widelczyk deserowy

2

Pałeczki bambus

Łyżka do nakładania

38726685 dł. 18 cm

Łyżka deserowa

38726692 dł. 19 cm

8

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny

24 PLN

7
Łyżka do zupy

Nóż deserowy

38726678 dł. 21 cm

Łyżka stołowa

3

5

Widelec deserowy

Nóż stołowy

2

4

11, 12, 13

17 PLN

5

61052274 dł. 23 cm

Paleczki Pigwa

7

49 PLN

Materiał o nazwie wenge, popularny do produkcji
wysokiej klasy mebli, a pałeczkom nadaje
wyjątkowej trwałości i siły. Ich sześciokątny kształt
jest idealny dla ludzi, którzy mają duże dłonie.

Pałeczki Sakura ośmiokątne

6

61052236 dł. 23 cm

61052298 dł. 23 cm

39 PLN

Pałeczki wykonane z drewna pigwowego, które
jest sprowadzane. Drewno pigwowe jest ciężkie
i solidne, zwykle używane do produkcji podłóg.
Wykonane z niego pałeczki są cienkie by uwydatnić
strukturę drewna.

39 PLN

Pałeczki wykonane z drewna japońskiej wiśni
(sakura) o ośmiokątnym kształcie. Drewno wiśni
zwykle stosuje się do produkcji instrumentów
muzycznych oraz rzeźb.

Jak powstają sztućce MUJI?

Końcówka łagodnie
wygięta dla większego
komfortu jedzenia.

MUJI dba o to by sztućce były wygodne i bezpieczne w użyciu, ponieważ są
używane codziennie i wkładamy je do ust. Sztućce MUJI produkowane są
w fabrykach mogących się poszczycić najwyższą jakością produktów. Proces
produkcji składa się z 15 podstawowych etapów, a szczegóły oraz
elementy wykończenia wykonywane są ręcznie przez doświadWidok przekroju
czonych rzemieślników. Każdy element wykonany jest z dbałością
o jakość, wagę oraz gładkość powierzchni i zgodność z projektem.
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Produkt zdobył
nagrodę iF Design
Award

iF Design Award to prestiżowa nagroda w dziedzinie designu przyznawana od 1953 r.
w Hanowerze w Niemczech, gdzie co roku wybiera się najlepsze projekty.
W tym katalogu symbol oznacza iż produkty zostały uhonorowane nagrodą iF Design Award.

Wierzchnia strona jest
płaska żeby sztuciec był
łatwy w użyciu.

Spodnia strona uchwytu jest
wyprofilowana dla wygody trzymania.

Wybierz materiał oraz kształt, które
najbardziej pasują do Twojej dłoni.
Nazwa produktu

Możesz się cieszyć kolorami i widoczną strukturą drewna
oraz wybrać te, które najlepiej leżą w Twojej dłoni.

Rodzaj oraz pochodzenia materiału

Nazwa produktu

Rodzaj oraz pochodzenia materiału

Nazwa produktu

Lakierowane
pałeczki/
Zaokrąglone
krawędzie

Malas/
Nowa Gwinea

Pałeczki
Wenge/
Kształt
sześciokątny

Rodzaj oraz pochodzenia materiału

Wenge/ Afryka
(Demokratyczna
Republika Kongo)

Pałeczki
Pigwa/
Pigwa/
Tajlandia, Wietnam
Cienkie brzegi

Lakierowane
pałeczki/
Kształt
ośmiokątny

Malas/
New Guinea

Pałeczki
Sakura/
Kształt
ośmiokątny

Górska śliwka/ Japonia
(Honshu, Shikoku,
Kyushu)
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Tace drewniane

Podkładki i deski
do krojenia

Tace pasujące do drewnianego stołu.

Podkładki pod talerze i szklanki wykorzystujące teksturę naturalnych
materiałów. Lekkie i miękkie deski wykonane z drzewa kauczukowego,
które daje miłe uczucie podczas krojenia.

Taca drewniana jesion



2

Mata Ketak

1
2

76261353 szer. 40.5 × gł. 30.5 × wys. 2 cm

169 PLN

47433593 Prostokątna		
79 PLN
47433609 Owalna

79 PLN

2 76261360 szer. 35 × gł. 26 × wys. 2 cm
139 PLN
3 76261377 szer. 27 × gł. 19 × wys. 2 cm
99 PLN

4 76313717 szer. 14 × gł. 14 × wys. 2 cm
69 PLN


ok. 40 × 30 cm

Tace wykonane z jesionu, który jest też idealnym
materiałem na meble, ze względu na przepiękne
usłojenie. Dostępne są różne rozmiary w zależności
od potrzeb.

Tradycyjny materiał Ketak z indonezyjskiej wyspy
Lombak jest pleciony ręcznie. Jego splot jest
wytrzymały, więc podkładka nie traci pierwotnego
kształtu.

Podkładka Ketak

3
4

47433586 Kwadratowa / 10 × 10 cm
47433579 Okragła / śr. 10 cm

33 PLN
33 PLN

1

3

4

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny

1

1

2 Przykład zastosowania

2

3

4

Taca drewniana




5

6

5
6
7

Deska do krojenia

5

61010502 L / szer. 46 × gł. 35 × wys. 1.5 cm

99 PLN
61010496 M / szer. 32 × gł. 24 × wys. 1.5 cm

		 37416635

69 PLN

99 PLN

Prostokątna / S

79 PLN

15 × 22 × wys. 2 cm (wymiary bez uchwytu)

61010519 S / szer. 29 × gł. 17.5 × wys. 1.5 cm

6

59 PLN

Tace wykonane są ze sklejki jesionowej,
wykorzystywanej również w produkcji mebli.

37416642 Prostokątna / L

15 × 35 × wys. 2 cm (wymiary bez uchwytu)

37416628 Okrągła

69 PLN

18.5 × wys. 2 cm (wymiary bez uchwytu)

5

6

Lekka i miękka deska z drewna kauczukowego
z olejową powłoką ochronną. Daje miłe uczucie
podczas krojenia.

7
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Tekstylia kuchenne

Słoiki

Seria naszych ręczników lnianych doskonale nadaje się do wycierania
wszelkich naczyń. Ręcznik wyposażony jest w wieszaczek do powieszenia.

MUJI oferuje słoiki do domowych soków owocowych oraz octu.
Słoiki mają szczelnie zamykane pokrywki oraz szeroki otwór,
co sprawia, że są łatwe w użytkowaniu i przechowywaniu.

Lniane rękawice uszyte z grubego lnu są wytrzymałe i tak zaprojektowane,
by łatwo było z ich pomocą chwytać garnki.

Ściereczka kuchenna

1

1

38968764 biała x niebieski pasek

49 PLN

Ściereczka kuchenna

2

38968771 biała x niebieskie grube paski

49 PLN

3

38968870 biała x niebieskie paski

49 PLN

szer. 50 × gł. 50 cm
Ręczniki kuchenne z lnu. Ponieważ są duże łatwo
nimi wycierać naczynia. Wyposażone są
w wieszaczki.

1

2

3

4

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny

Ściereczka kuchenna

2

Słoik z rączką na nalewki

1
2
3
1

2

37185401 poj. 4.0 L

Chochla długa stal nierdzewna

139 PLN
119 PLN
89 PLN

37185395 poj. 2.0 L
37185388 poj. 1.0 L

Pojemnik doskonały to domowych soków
owocowych.

3



4

15258024 L / dł. 27 cm / poj. 65 ml

39 PLN

Chochla ze stali nierdzewnej ma długi uchwyt
pasujący do słoików do napojów oraz innych
pojemników.

* Produkt niedostępny we Francji.

3

Szczelne i łatwe w użytkowaniu

Pyszne domowe przetwory w słoiku

Słoik na płyny wyposażony w silikonową

Szczelne i łatwe w użyciu. Słoiki MUJI pomogą

uszczelkę. Zawartość słoika może ulec fermen-

Ci w robieniu przetworów ze świeżych sezono-

tacji lub temperatura wnętrza może się obniżyć.

wych owoców lub warzyw.

W przypadku fermentacji, ciśnienie w słoiku

Przepis podstawowy na marynowane warzywa

podnosi się i pokrywka może wystrzelić gdy nie

1. Wymieszaj 100 ml octu, 4 łyżki stołowe cukru
i łyżeczkę soli. Zagotuj zalewę, a następnie

jest zapięta na haczyk. Z kolei w przypadku
niskiej temperatury, ciśnienie wewnątrz spada
i otwarcie słoika może się okazać trudne. Aby
rozwiązać ten problem, wystarczy pociągnąć
na specjalny języczek na uszczelce by wypuścić powietrze ze słoika, a następnie bezpiecznie otworzyć słoik.

61052595 15 × 30 cm

Warzywa zalej ostudzoną zalewą.
3. Możesz dodać przyprawy, zioła, czosnek,
imbir czy wodorosty według własnych preferencji.

Rękawica kuchenna len

4

odstaw do ostudzenia.
2. Włóż pokrojone warzywa do słoika, który
wcześniej był wysterylizowany i wysuszony.

49 PLN

Łącz i mieszaj by stworzyć swoją oryginalną
recepturę.

Rękawice bardzo się przydadzą przy wyciąganiu
naczyń z piekarnika. Są uszyte z grubego
i wytrzymałego lnu. Ich projekt gwarantuje
niezwykłą łatwość użycia.

4

140

141

Pojemniki
na żywność

Dzbanki na napoje

Pojemniki do przechowywania.

Dzbanki na wodę z akrylu można ustawiać pionowo lub poziomo,
tak by oszczędzać miejsce w lodówce.

Kubek termiczny 

1 38395485
		 38395492

poj. 450 ml
poj. 300 ml

145 PLN
125 PLN

Dzięki specjalnej pokrywce można swobodnie pić
kawę czy herbatę w domu lub w pracy.

1

47231564 5

69 PLN

Pojemność 1800 ml
śr. 9.5 × wys. 30.5 cm

2

47231557 4

59 PLN

Pojemność 800 ml
śr. 9.5 × wys. 16 cm

3

47231540 3

49 PLN

Dzbanek do lodówki

Pojemność 500 ml
śr. 9.5 × wys. 11 cm

4
1

2

3

4

47231533 2

39 PLN



Pojemność: ok. 320 ml
śr. 7.5 × wys. 11 cm

2

15294671 Na zimne napoje / poj. 2 l

69 PLN

Umiejscowienie uchwytu
pozwala na wygodę
trzymania. Dzbanek
wyposażony jest w odkręcane
sitko do herbaty. Dzbanek
można ustawić pionowo lub
położyć na boku. Dzbanek
ma duży otwór by łatwo go
Sitko na herbatę
było umyć.

Pojemniki można stawiać jeden na drugim.
Doskonałe do przechowywania przypraw.
* Produkt niedostępny we Francji.

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny

1

Pojemnik żaroodporny

* Nadaje się tylko do zimnej wody.
* Pamiętaj aby nie napełniać
naczynia gorącą wodą.
* Produkt niedostępny w Polsce.

Dzbanek do lodówki


2

3

47231489 poj. 2 kg

15294688 Na zimne napoje / poj. 1l

55 PLN

Rozmiar dzbanka pasuje do kieszeni drzwi lodówki.
Dzbanek wyposażony jest w odkręcane sitko do
herbaty. Dzbanek można ustawić pionowo lub
położyć na boku. Dzbanek ma duży otwór by
łatwo go było umyć.
* Nadaje się tylko do zimnej wody.
* Pamiętaj aby nie napełniać naczynia gorącą wodą.
* Produkt niedostępny w Polsce.

Pojemnik na ryż / płatki

5

3

39 PLN

szer. 17 × gł. 10 × wys. 28 cm
Pojemnik na ryż do przechowywania np. w lodówce,
ponieważ ryż należy przechowywać w ciemnym
i chłodnym miejscu. Pojemnik może spełniać
funkcję miarki.

Akrylowy dzbanek na wodę
ze sprytnymi detalami
5

Idealnie pasuje do
kieszeni drzwi lodówki.

Wgłębienia pozwalają
na łatwiejsze trzymanie
pojemnika.

Mniejszy dzbanek idealnie
pasuje do kieszeni na
drzwiach lodówki.

Kształt dużego pojemnika
został tak zaprojektowany
aby łatwiej było go
chwycić.

W oparciu o opinie naszych klientów stworzyliśmy
dzbanek na wodę ze sprytnymi detalami, takimi jak
poręczny uchwyt.
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Garnki i rondle
* Produkty niedostępne w Polsce

Naczynia te są idealne do gotowania oraz łatwe w użyciu,
a uchwyty pozwalają na łatwe ich chwytanie.

1
Garnek stal nierdzewna 

1

15257836 Wysoki / poj. 4.5 l

369 PLN

śr. 20 cm

		 15257829

Niski / poj. 3.0 l

349 PLN

śr. 20 cm
Trójwarstwowe garnki z warstwą aluminium
pomiędzy dwoma warstwami stali.

2

15257812 poj. 2.0 l

349 PLN

śr. 18 cm

		 15257805

poj. 1.5 l

329 PLN

śr. 16 cm

2

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny

Rondel stal nierdzewna 

Rondel stal nierdzewna mały

3

15257799 poj. 0.9 l

249 PLN

śr. 14 cm

3

Czajnik stal nierdzewna

4 61830636
		 61830629

poj. 2.0 l
poj. 1.1 l

289 PLN
269 PLN

Czajnik ma szerokie dno i niski korpus by lepiej
przewodzić ciepło. Uchwyty są szerokie by czajnik
było łatwo trzymać i zamontowane są na różnych
wysokościach dla wygody trzymania podczas
nalewania.

4

Podkładka korek naturalny

5

5

15179633



19 PLN

śr. 21 × wys. 1.5 cm
Produkt wykonany z korka z odzysku.

144

145

Przybory kuchenne

Przybory kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej, łatwe w użyciu
oraz wytrzymałe. Dostępne są również przybory z silikonu lub bambusa.

1

2

3

4

5

1

3

2

4

5

6

7

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny
6

Chochla stal nierdzewna

1

38328773 L

Szczypce stal nierdzewna

38328766 S

6

49 PLN

szer. 8.5 × dł. 30 cm, dł. rączki: 24 cm

2

9

8

7

39 PLN

szer. 7.5 × dł. 25.5 cm, dł. rączki: 20 cm

38328858



10

8

Tarka do sera stal nierdzewna

59 PLN

9

Pałeczki bambus

38328841 szer. 6 × dł. 25 cm



Przyrządy wykonane z japońskiego bambusa.
Pałeczki są w idealnym rozmiarze do gotowania.

Tarka stal nierdzewna

Szpatułka bambus

Szpatułka z otworem drewniana

15127481 szer. 8.5 × gł. 11 × wys. 0.5 cm

39 PLN

Prosta forma, która umożliwia skuteczne tarcie.
Ułożenie ostrzy tarki sprawia, że składniki
się nie ślizgają po powierzchni tarki.

Tłuczek do warzyw

38328780 szer. 8.5 × dł. 33 cm / dł. rączki: 24 cm



7



2

38886310 dł. 30 cm

35 PLN

Łopatka o średniej twardości, która nie podrapie
powierzchni patelni.

29 PLN

Trzepaczka stal nierdzewna

Obierak stal nierdzewna

38328797 S

38968931 dł. 30 cm

18428342 dł. 26 cm

62 PLN

69 PLN

Dzięki otworowi w łopatce, składniki potraw
nie przyklejają się do niej, więc mieszanie dań takich
jak zupy jest dużo łatwiejsze.

3

9

Łyżka do serwowania drewniania

38679356 dł. 19.5 cm

33 PLN

Łyżka do podawania ryżu, która została wykonana
z wykorzystaniem elastyczności bambusa.

6

38968955 dł. 27 cm

99 PLN

Szeroki i lekko zaokrąglony kształt sprawia, że
nabieranie zup czy sosów jest łatwiejsze.

18172153 dł. 26 cm

42 PLN

Łopatka z silikonu
o wysokiej odporności
na temperaturę oraz
wspaniałej
elastyczności.

Wyciskarka do cytusów drewniana

39 PLN

szer. 7 × dł. 29 cm

5

5

8

Łyżka z silikonu
o wysokiej odporności
na temperaturę,
przydatna podczas
gotowania i podawania
potraw.

Szpatułka silikon



38328827 S / szer. 5 × dł. 20 cm

Tłuczek do ziemniaków. Idealny do małych ilości
ziemniaków lub warzyw.

38328803 L

69 PLN

Tarka pozwalająca na wygodne tarkowanie sera.

Łopatka może być używana przez osoby
leworęczne.

4

38968924 dł. 30 cm

Szczypce kuchenne do podawania.

10


49 PLN

4

Końcówka łopatki jest spłaszczona by łatwo było
używać jej do mieszania potraw. Jest lekka, a jej
zaokrąglony kształt gwarantuje łatwość trzymania.

12 PLN

Łyżka do ryżu bambus

3

Łyżka silikon

Łyżka drewniania

61497792 dł. 30 cm



Wewnątrz chochli
znajduje się miarka
by łatwo odmierzać
składniki. Rączka
jest płaska
dla łatwiejszego
przechowywania
w szufladzie

Szpatułka stal nierdzewna

10

dł. 21.5 cm

39 PLN



1

9

24 PLN

szer. 3.5 × dł. 21.5 cm
Ubijaczka z profilowanego stalowego drutu dla
łatwego ubijania.



8

7

15127474 szer. 7.5 × dł. 12 cm

49 PLN

Łatwa do trzymania obieraczka z funkcją usuwania
oczek z ziemniaków. Może być używana zarówno
przez osoby prawo jak i leworęczne.

38968948 dł. 13 cm

79 PLN

Ręczna wyciskarka do cytrusów, takich jak cytryny
czy limonki, jest łatwa do trzymania dzięki
okrągłemu kształtowi.

Skrobaczka silikon

10 47109139

dł. 11 cm

32 PLN

Skrobaczka do usuwania
pozostałości z garnków,
naczyń czy patelni.
Pozwala na zmniejszenie
zużycia detergentów
i wody.

Przykład zastosowania

146

147

1

2

3

1

6

Miska stal nierdzewna





5

9

79 PLN

2

15124824 M / śr. 19 × wys. 8 cm

3

15124817 S / śr. 16 × wys. 6.5 cm

10

Sitko stal nierdzewna

15124831 L / śr. 22 × wys. 9.5 cm

69 PLN

Miski o tym samym
rozmiarze można
przechowywać jedna
w drugiej. Można ich
używać w połączeniu
z sitkiem. Wewnątrz
miski znajduje się
miarka.

4

7

8

1

3

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny

4

2

59 PLN

		 15125937

4 15124855

		 15124848


Naczynie sitko stal nierdzewna

139 PLN
M / śr. 19.5 × wys. 7.5 cm

119 PLN
S / śr. 16.5 × wys. 6.5 cm

99 PLN

15127344 L

		 15127337 S

119 PLN

7

15125951 S

szer. 21 × gł. 17 × wys. 3 cm
Blachy do pieczenia są dostępne w dwóch
rozmiarach dla wygody pieczenia.

69 PLN

2

79 PLN

38328865 S / poj. 5 ml

16 PLN



Nóż kuchenny stal nierdzewna

15127498 śr. 8 × wys. 5 cm

33 PLN

Dłuższa rączka pozwala na nabieranie z dna
pojemnika, co zmniejsza marnowanie przypraw.

Otwieracz stal nierdzewna

Sitko Akutori stal nierdzewna

Miarka
stal nierdzewna

38328810 szer. 8 × dł. 23.5 cm

39 PLN

Sitko do tłuszczu pozwala na skuteczne oddzielenie
tłuszczu od potrawy.

10 15127429


szer. 26.5 × gł. 20.5 × wys. 4.5 cm

szer. 5 × dł. 19.5 cm

4

szer. 3.5 × dł. 18 cm

Naczynie stal nierdzewna

79 PLN

Lejek stal nierdzewna

25 PLN

Blachy z siatki można używać w połączeniu z blachą
do pieczenia. Ten element nie jest kompatybilny ze
starszymi wersjami blach.

Sitko Miso stal nierdzewna

15127320 L 

38328872 L / poj. 15 ml

7

szer. 21 × gł. 17 × wys. 3 cm

Siatka została wzmocniona by stworzyć wytrzymałe
sitka z wygodną rączką.

6

1

6

Lejek pozwala na bezproblemowe przelewanie
płynów.



15125944 szer. 19.5 × dł. 34 cm

Łyżka z miarką stal nierdzewna

99 PLN

szer. 27 × gł. 20.5 × wys. 4.5 cm

9

Sitko z rączką stal nierdzewna



8

L / śr. 22.5 × wys. 9 cm

Sitka można przechowywać w miskach ze stali
nierdzewnej. Sitka wykonane z siatki, pozwalają na
odsączenie nadmiaru wody.

5

5

11



3

38328834 poj. 200 ml

39 PLN

szer. 9 × dł. 18 × wys. 5 cm
Dozownik, z którego
łatwo korzystać
w każdej pozycji.



5



6

18591299 L / dł. 17 cm

199 PLN

Nóż kuchenny stal nierdzewna 

18963966 dł. 12.5 cm

25 PLN

Otwieracz może służyć do otwierania puszek,
butelek oraz pełnić funkcję dziurkacza.



7

18591282 S / dł. 12 cm

139 PLN

Na ostrza stosowany jest twardy materiał, który
znajduje się pomiędzy dwoma warstwami stali
nierdzewnej, tak by zapewnić ochronę przed rdzą.
Zintegrowana rączka sprawia, że odpadki nie
zostają zatrzymane w zakamarkach, a nóż
łatwo się myje.

szer. 8.5 × dł. 24 cm

59 PLN

Sitko do miso ma prosty projekt i jest wykonane ze
stali nierdzewnej o bardzo wysokiej wytrzymałości.
Można je powiesić na brzegu garnka podczas
odcedzania miso.

Sitko do herbaty stal nierdzewna

11 15127405

szer. 7.5 × dł. 17.5 cm		

39 PLN

sitko z rączką stal nierdzewna s
Sitko można wykorzystać do przesiewania
cukru pudru.

148

149

Inne akcesoria
kuchenne

Pojemniki do przechowywania pomogą w zorganizowaniu i uporządkowaniu
rozrzuconych przyborów kuchennych. Pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej
oraz polipropylenu są łatwe do utrzymania w czystości.

6
1
1
2
Ociekacz stal nierdzewna

1

3

15822140 Duży

199 PLN

szer. 44 × gł. 30 × wys. 15 cm

2

15822157 Mały

7

6

169 PLN

szer. 37 × gł. 27 × wys. 15 cm
Koszyk pozwala na odsączenie nadmiaru wody.
Miejsca zagięcia drutów zostały zredukowane
do minimum, bo koszyk łatwo było umyć.

3
4

Taca pod ociekacz stal nierdzewna

3

5

PLN

szer. 44 × gł. 30 × wys. 2 cm

4

47028867 Mała139

PLN

szer. 37 × gł. 26.5 × wys. 1.5 cm
Taca pasuje do odprowadzenia nadmiaru wody
na brzegu zlewu.
Można jej użyć
w połączeniu z
koszykiem ze stali
nierdzewnej.

4

Akcesoria mocowane na magnes
Wieszak na ręczniki aluminium



1

Wieszak na ręcznik aluminium

38755517 Magnes

69 PLN

szer. 41 cm



3

38755548 Magnes

59 PLN

szer. 18.5 cm

Wieszak na ręczniki, który można powiesić w dowolnym miejscu, np. w kuchni
lub w łazience.
* Pamiętaj aby nie używać wieszaków na magnesie w miejscach o wysokiej wilgotności, by
wieszaki nie zardzewiały.

Haczyk aluminium

Klips magnetyczny

4

38755487 Magnes / Duży / Zestaw 2 szt.

5

38755494

29 PLN
Magnes / Mały / Zestaw 3 szt.
29 PLN

Haczyk można powiesić w dowolnym
miejscu, np. w kuchni lub w łazience.

Ociekacz na zlew stal nierdzewna

5

15822164 

169 PLN

szer. 50 × gł. 17 × wys. 12 cm
Minimalna szer.: 40.5 cm

2

6

38755579 śr. 4 cm

17 PLN

Klipsy, które można przymocować
za pomocą magnesu.

Uchwyt na ręcznik kuchenny



Haczyk do wieszaka na ręczniki
aluminium





7

38755562 Magnes

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny

2

15902248 Duża169

33 PLN

Wieszak na papier toaletowy
przyczepiany na magnes, pasujący
do rolek papieru o różnej szerokości.

38755524 Zestaw 5 szt.

33 PLN

Haczyki można
przymocować do wieszaka
na ręczniki, by powiesić
na nich małe przedmioty.

Koszyk ze stali nierdzewnej można powiększać,
by pasował do Twojej przestrzeni. Miejsca zagięcia
drutów zostały zredukowane do minimum,
bo koszyk łatwo było umyć.

5

8

12

2
Ociekacz na sztućce stal nierdzewna

6

76710431 Duży

69 PLN

szer. 8 × gł. 10.5 × wys. 10 cm

7

76710424 Mały

49 PLN

szer. 7.5 × gł. 6 × wys. 10 cm
Ociekacza do pałeczek można używać w zestawie
z ociekaczem do naczyń.

9

Stojak na deski do krojenia stal nierdzewna

6

7

8

8



37035553

10

11

49 PLN

szer. 10 × gł. 13.5 × wys. 10 cm
Podstawa do desek do krojenia jest tak
wyprofilowana by nie zbierała się pod nią woda
ze schnących desek.

Akcesiora mocowane na przyssawkę
Koszyk wiszący niski stal nierdzewna

9

15822171



59 PLN

szer. 22 × gł. 9 × wys. 4.5 cm



Koszyk wiszący wysoki stal nierdzewna

10 15903054 

59 PLN

szer. 22 × gł. 7 × wys. 7 cm

9
10

150

Wieszak na ręczniki aluminium

8

Wieszak na ręcznik aluminium

38755500 Przyssawka

szer. 41 cm

29 PLN



9

38755531 Przyssawka

szer. 18.5 cm

Wieszak można powiesić w dowolnym miejscu, np. w kuchni lub w łazience.

29 PLN

Haczyk aluminium 

10 38755463

Przyssawka / Duży

11 38755470

Przyssawka / Mały

/ Zestaw 2 szt.
/ Zestaw 3 szt.

16 PLN
16 PLN

Haczyk można powiesić w dowolnym
miejscu, np. w kuchni lub w łazience.

Wieszak na ręczniki potrójny
aluminium

12 38755555


Przyssawka

39 PLN

Wieszak na przyssawkę pozwala na
ekspozycję elementów aluminiowych.

Stworzyliśmy wieszak, który doskonale odprowadza
nadmiar wody. Jest wyposażony w nóżki aby dno
nie dotykało powierzchni zlewu.

151

8
3

7
6

2
1

9

5

1

2

4

11

3

12

38755432 L / 1 szt. / 5.5 × 11 cm
38755449 M / 2 szt. / 4 × 8.5 cm
38755456 S / 3 szt. / 3 × 5.5 cm

Haczyk z klipsem stal nierdzewna

15 PLN
15 PLN
15 PLN

Haczyk można powiesić w różnych miejscach.

38755609 L / 2 szt.
38755616 S / 2 szt.

38755586 Zestaw 4 szt.

Gąbka z uchwytem

27 PLN

Spinacze również można przyczepić do szyny.
Są idealne do powieszenia przepisów, ściereczek
czy gumowych rękawic.

Doskonały do mycia naczyń, które mają wąski
otwór, takich jak kubki i filiżanki.

Zapas do gąbki z uchwytem

9

38755593



15 PLN

25 PLN

Wieszak można powiesić na krawędzi drzwi
bez konieczności wiercenia czy wbijania gwoździ.

Budowa tego wieszaka eliminuje kołysanie się.
Duże wieszaki służą do powieszenia większych
przedmiotów, takich jak torby. Małe wieszaczki są
idealne na drobiazgi. Wieszaki w kształcie litery S
i wymiarach 3cm i 5cm dla dużych wieszaków
i 2 cm i 3 cm dla małych wieszaków można powiesić
w dowolnym miejscu na specjalnej szynie.

Ręcznik kuchenny papierowy

35 PLN

dł. uchwytu: 22.5 cm

szer. 3.5 × gł. 6 × wys. 6 cm

5 × 1 × 9.5 cm

12 37192201 

szer. 2 × gł. 5.5 × wys. 9.5 cm

35 PLN

7 × 1.5 × 14 cm

5

8

Wieszak na drzwi stal nierdzewna

Haczyk typu S stal nierdzewna

4

4

5

13

Haczyk typu S aluminium

1
2
3

Naczynia i sprzęt kuchenny

Naczynia i sprzęt kuchenny

6

10

13 18593743 
szer. 6 × gł. 9 cm
Wymienna gąbka do gąbki z uchwytem.

12 PLN

1

38306252 75 arkuszy

Ściereczki do kurzu ochiwata 12 szt.

16 PLN

Ręczniki doskonałe do wytarcia oleju z naczyń do
gotowania, takich jak patelnia oraz do odsączania
wody z warzyw.

2

18100668 40 × 40 cm

Tacka do szuflady PP

49 PLN

Ściereczki wykonane z szorstkiej bawełny
produkowanej w zakładach przędzalniczych.
Doskonale absorbują płyny i dlatego idealnie nadają
się do wycierania stołu oraz innych powierzchni.
Krawędzie wykończone kolorową nitką więc łatwo
odróżnić poszczególne ściereczki.

3

15746675 Moduł 4

16 PLN

szer. 11.5 × gł. 34 × wys. 5 cm

4

15746668 Moduł 3

19 PLN

szer. 17 × gł. 25.5 × wys. 5 cm

5

15746651 Moduł 2

14 PLN

szer. 8.5 × gł. 25.5 × wys. 5 cm

6

15746644 Moduł 1

7 PLN

szer. 8.5 × gł. 8.5 × wys. 5 cm
Organizery do szuflad kuchennych. Ich rozmiary
pozwalają na idealne łączenie ich z innymi
przyborami.

Czyścik

10 37185364 

8,90 PLN

szer. 5 × gł. 11 × wys. 3 cm
Zrobiliśmy czyścik łatwy do trzymania oraz idealny
do czyszczenia małych powierzchni.

Gąbka uretanowa

11 15822195 

Haczyk stal nierdzewna

6
7

38755623 L / 2 szt. / 1.6 × 2.4 cm
38755630 S / 3 szt. / 0.9 × 2.4 cm

25 PLN
25 PLN

8,90 PLN

ok. szer. 6 × gł. 12 × wys. 3.5 cm
Włóknina w połączeniu z dwoma typami gąbek
połączonych ze sobą to idealne narządzie do mycia.

Podwójne wieszaki w kształcie litery S można
przywiesić na szynie. Budowa wieszaka zapewnia
jego stabilność. Duże wieszaki można wieszać na
szynie o średnicy około 14,5 mm, natomiast małe
wieszaki na szynie o średnicy około 7,5 cm.

152

153

Fartuchy

Fartuchy kuchenne podkreślające naturalną teksturę materiału, z których
zostały uszyte. Pasują idealnie, nie uciskając ramion czy karku.

Dobre życie

część 5

Naczynia i sprzęt kuchenny

Proste naczynia sprawiają, że codzienne posiłki to czysta przyjemność.

Naczynia i sprzęt kuchenny

1

2

Faruch len

Fartuch denim

1 38968795
		 38968801
		 38968818
		 38968825

2 38968863
		 38968856

Ecru / rozmiar M
Ecru / rozmiar L
Czarny / rozmiar M
Czarny / rozmiar L

199 PLN
249 PLN
199 PLN
249 PLN

Długość: 79 cm (M), 89 cm (L)
W zestawie pokrowiec.
Fartuch nie uciska
karku. Można go łatwo
założyć przez głowę.
Fartuch posiada duże,
wygodne kieszenie.

rozmiar M
rozmiar L

199 PLN
249 PLN

Długość: 79 cm (M), 89 cm (L)
W zestawie pokrowiec.
Fartuch nie uciska karku. Można go łatwo założyć
przez głowę. Fartuch posiada duże, wygodne
kieszenie.

Pokrowiec w zestawie.

Nowe fartuchy
Fartuch jest lekki na ramionach więc nie będziesz nawet pamiętać, że
masz go na sobie. Poprawiliśmy także położenie oraz rozmiar kieszeni,
tak by przedmioty nie mogły z nich wypadać.

Hakuji P134

Nasza seria Hakuji to linia naczyń

w tym regionie. Najlepsza porcelana jest

w stylu japońskim ale bez tradycyj-

produkowana w systemie opartym na

nych wzorów i zdobień. Te proste na-

podziale pracy między rzemieślnikami,

czynia zachwycają wspaniałą formą,

a MUJI opracował schemat regular-

czystą bielą oraz rozmiarem, który

nych dostaw. Chociaż większość eta-

idealnie pasuje do dłoni. Elementy linii

pów procesu produkcji jest dzisiaj

doskonale się prezentują i uzupełniają

zmechanizowanych, produkcja porce-

nawet proste, codzienne posiłki.

lany wciąż w dużej mierze opiera się

Naczynia w różnych rozmiarach i do

na pracy rzemieślników.

różnych celów; miseczki do ryżu, tale-

MUJI współpracuje z zakładami na te-

rzyki, dzbanki na sos sojowy bez wąt-

renie całej Japonii i tworzy naczynia

pliwości należą do tej samej rodziny.

w stylu japońskim i zachodnim. Two-

Naczynia łączą głębokie rozumienie

rząc nową serię naczyń, nie skupiamy

oraz bogactwo doświadczenia rze-

się na tym by były nowe czy piękne.

miosła. Od 2004 r., gdy seria trafiła do

Skupiamy się na tym by opracować

sprzedaży, wciąż dodajemy nowe ele-

sposoby zintegrowania przedmiotów,

menty, np. miseczki do makaronu

które od wieków są częścią naszej

oraz chińskie łyżki. Nasza seria Hakuji

kultury z naszym nowoczesnym sty-

wytwarzana jest w Hasami w prowin-

lem życia. Tak wiele przedmiotów,

cji Nagasaki.

które kochamy i cenimy, powstaje

Jako jeden z najważniejszych produ-

właśnie w ten sposób.

„Różne kształty,
ta sama rodzina.”

centów porcelany, działający od 16 wieku, Hasami wciąż co dzień produkuje
Fartuch nie ma guzików, więc można go bardzo szybko założyć.
Rozmiary M i L pasują także dla mężczyzn.

154

porcelanowe naczynia wykonane z naturalnej gliny Amakusa, która występuje

155

Str. 156 – Podstawka długa porcelana, str. 163 / Kosz na pranie stal nierdzewna, str. 165 /
System narzędzi do sprzątania, str. 170 / Wiaderko PP z pokrywką, str. 173
Str. 157 – Ręczniki z organicznej bawełny, str. 160 / Stojak na butelki podwójny stal nierdzewna, str. 164

KĄPIEL, PRANIE
I AKCESORIA DO SPRZĄTANIA
Sekret „czystości” dla Twojego ciała, pokoju, ubrań.

156

Utrzymanie zdrowej i higienicznej przestrzeni życiowej

ciu o obserwację codziennego życia, tak by produkty,

oznacza sprzątanie dokładne wszystkich zakamarków.

które oferuje były funkcjonalne. Przybory do łazienki czy

Ta zasada sprawdza się tak samo w przypadku naszego

do czyszczenia to przykłady takich produktów. Wciąż po-

domu, ubrań czy pielęgnacji skóry. Oczywiście sprząta-

prawiamy ich funkcjonalność i dbamy o to by były łatwe

nie przynosi uczucie odświeżenia. Ale osiągnięcie tego

i wygodne w użyciu. Oferujemy całą gamę ręczników,

uczucia może być czasem trudne. Najlepszym sposobem

w różnych rozmiarach i o różnej grubości, tak byś znalazł

na to by sprzątanie stało się przyjemne, a tym samym na

ten idealny dla Ciebie. Celem MUJI nie jest stworzenie

utrzymywanie porządku wokół Ciebie jest wybranie ta-

niezwykłych produktów, ale poprawienie przedmiotów,

kich narzędzi do sprzątania, które będą Ci się podobać,

których używamy na co dzień w taki sposób, by jeszcze

więc będziesz ich stale używać. MUJI projektuje w opar-

lepiej nam służyły.

157

Produkty do łazienki i pralni

Ręczniki



140

Łazienka i toaleta



143

Produkty pielęgnacyjne



146

Ręczniki uszyte z różnych materiałów oraz o różnym

Linia wygodnych pojemników do uporządkowania

Seria akcesoriów do dbania o odzież, w tym: szczotki

splocie dla zróżnicowanego wyglądu i tekstury.

drobiazgów na umywalce.

do czyszczenia odzieży, prawidła do butów czy
wygodne zestawy podróżne.

Narzędzia do sprzątania

Pranie 

145

Wygodne i łatwe w użyciu wieszaki na drobne pranie.

Wieszaki 

System narzędzi do sprzątania 

150

Kosze na śmieci 

Wieszaki w różnych rozmiarach wykonane z różnych

System narzędzi do sprzątania z wymiennymi

Linia pojemników na śmieci w różnych rozmiarach

materiałów. Wybierz te, które najlepiej spełnią swoje

elementami idealny do podłóg, okien i wanny.

i kształtach. Wybierz ten, który najbardziej pasuje

zadanie w Twoim domu.

158

146

153

do Twojej przestrzeni I stylu życia.

159

Ręczniki

Ręczniki MUJI przydają się w wielu sytuacjach w życiu. Ręczniki z naturalnej bawełny,
idealnie pochłaniają wilgoć i są miękkie w dotyku. Możesz wybrać grubość i rozmiar
w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.

Ręcznik bawełna organiczna / Gruby
		1 Biały
Ręcznik do twarzy 34 × 85 cm

38979661

2 Ecru
38979678

3 Granat
38979685

4 Brąz
38979692

38979746

38979753

38979760

38979777



59 PLN

Ręcznik kąpielowy 70 × 140 cm

159 PLN
100% bawełna [prać w pralce]

1

Ręczniki utkane przy użyciu długich włókien bawełny są
wytrzymałe i zachowują swoją elastyczność nawet po wielu
praniach, aby wciąż zachwycać objętością. Grube ręczniki
mają długą okrywę, absorbują duże ilości wody oraz dają
uczucie objętości. Wysokiej jakości bawełna organiczna
użyta do ich uszycia zapewni Ci czystą przyjemność
używania naszych ręczników.
*1

Ręcznik bawełna organiczna / Średni
		1 Biały
Ręcznik do twarzy 34 × 85 cm

38979425

2 Ecru
38979432

3 Granat
38979449

4 Brąz
38979456

38979586

38979593

38979609

38979616



39 PLN

Ręcznik kąpielowy 70 × 140 cm


139 PLN

100% bawełna [prać w pralce]

*1

Ręcznik bawełna organiczna / Cienki
		1 Biały
Ręcznik do twarzy 34 × 85 cm

38979142

2 Ecru
38979159

3 Granat
38979166

4 Brąz
38979173

38979302

38979319

38979326

38979333



29 PLN

Ręcznik kąpielowy 70 × 140 cm



3

119 PLN

100% bawełna [prać w pralce]
Ręczniki utkane przy użyciu długich włókien bawełny są
wytrzymałe i zachowują swoją elastyczność nawet po wielu
praniach. Cienkie ręczniki łatwo się przechowuje
i szybko schną. Jest to wygodne zwłaszcza podczas
wyjazdów lub wyjść.
*1

1

2

3

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

2

Ręczniki utkane przy użyciu długich włókien bawełny są
wytrzymałe i zachowują swoją elastyczność nawet po wielu
praniach. Średniej grubości ręczniki zachowują doskonałą
równowagę pomiędzy średnią grubością materiału
a zdolnością absorbowania dużej ilości wody.

4

Zwracamy szczególną uwagę na materiały użyte do produkcji naszych ręczników oraz proces produkcji i metody,
jakimi są one wytwarzane, by mieć absolutną pewność, że oferujemy ręczniki o doskonałej, długotrwałej elastyczności.
Zbiór bawełny

Tworzenie nici i tkanie

Szycie / Szczegóły techniczne

Cienki / Sredni

Ręczniki z organicznej bawełny
Najważniejszą cechą ręcznika jest to jaki jest w dotyku podczas używania. A nam zależy na tym by wycieranie ciała było przyjemnym uczuciem.
Dokładnie sprawdzamy każdy etap produkcji, od wyboru bawełny, poprzez proces tkania, wykańczania aż do szycia, tak by stworzyć ręczniki które są miękkie i delikatne dla skóry.
Doskonale wchłaniają wodę. Preferencje dotyczące ręczników różnią się w zależności od tego jak żyjemy. Jedna linia produktów składa się z ręczników o różnej grubości

Wybieramy mocną bawełnę o długich
włóknach, produkowaną w Indiach.
Wybór bawełny jest kluczowy dla elastyczności i wytrzymałości produktu.

Aby otrzymać pożądane cechy jakości
musimy zwrócić szczególną uwagę na
grubość, skręt, gęstość osnowy, wątek
oraz nici.

Gruby

Listwa wykończeniowa po obu stronach ręcznika. Nasze cienkie i średnie
ręczniki są obszyte listwą, która szybko
schnie i jest miękka. Nasze grube ręczniki są idealne dla hoteli, a ich ściegi są
stebnowane.

Nici listwy wykończeniowej są tkane ściśle na całej długości ręcznika, tak by
zachować jego kształt. Nasze ręczniki
zapewniają uczucie elastyczności za
każdym razem kiedy ich używasz.

i rozmiarach, więc możesz dopasować ręcznik do swojego stylu życia.

160

*1 W związku z naturą materiału, tarcie podczas używania czy prania może spowodować ścieranie czy mechacenie, a następnie wypadanie nitek czy kłaczków.
Piorąc ręczniki pamiętaj o używaniu siatki, która zatrzyma kłaczki. Zaleca się też pranie ręczników osobno.

161

Łazienka i toaleta

MUJI oferuje bogaty wybór wygodnych akcesoriów łazienkowych,
które pomogą zorganizować drobiazgi na umywalce i wannie.

Ręcznik bawełna organiczna z możliwością cięcia
1 Biały
38979463

2 Ecru
38979470

3 Granat
38979487

4 Brąz
38979494 

Ręcznik kąpielowy mały 38979548

38979555

38979562

38979579 

Ręcznik kąpielowy

38979630

38979647

Ręcznik do twarzy

38979623

39 PLN
119 PLN
38979654 139 PLN

100% bawełna [prać w pralce]
Te wytrzymałe ręczniki uszyte są z długich włókien i zachowują swoją elastyczność
nawet w powtarzających się na ręczniku wzorach. Ręcznik wykonany jest
z teksturowanych splotów, jest wygodny w użyciu oraz szybko schnie.
Jeśli nie będziesz chciał go dłużej używać jako ręcznika, możesz przeciąć go
wzdłuż linii i wykorzystać jako szmatki.

4

1

2

3

*1
* Produkt niedostępny w Polsce.

8

9

10

12

14

11

13

15

5

Kilka słów
o cięciu ręcznika
z organicznej
bawełny.

4

7

1

3

16

4

17

6

20

18

21

19

Stojak na szczoteczkę do zębów porcelana

1
2
3
4
5
6

Szlafrok
5 Biały

5

6 Granat

M

38311454

38311478 

L

38311461

38311485 

269 PLN
269 PLN

61390772 Biały
38912620 Niebieski
38912651 Szary

Podstawka porcelana

38912644 Zielony
38912637 Róż

19 PLN

śr. 5.5 × wys. 1 cm

Oprócz miękkich ręczników, przygotowaliśmy też lekkie i delikatne dla skóry płaszcze kąpielowe.
*1

* Przykład użycia: Szczoteczki są sprzedawane oddzielnie.

Stojak na pierścionki

Przy założeniu, że ręcznika używa
kobieta o 160 cm wzrostu

Okręcony wokół torsu i klatki piersiowej:

Podstawka porcelana

8

15901906



19 PLN

śr. 5.5 × wys. 1 cm
Mała tacka doskonała do przechowywania
drobiazgów oraz biżuterii, którą ściągasz do kąpieli.
Łatwa do umycia i mała, dzięki czemu zajmuje
niewiele miejsca na umywalce.
Ręcznik kąpielowy
Z przodu: do wysokości kolan.
Z tyłu: poniżej pośladków.

Mały ręcznik kąpielowy
Z przodu: wokół talii.
Z tyłu: pośladki prawie zakryte.

Ręcznik kąpielowy
Z przodu: do wysokości kolan.
Z tyłu: do wysokości kolan.

Stojak na pierścionki porcelana

9

19 61390697


29 PLN

Naczynie na mydło w płynie porcelana

Porcelanowa tacka do
podstawki na szczoteczkę do zębów, dozownika
do mydła oraz kubka.
Może też służyć jako
wygodne miejsce do
przechowywania
rozmaitych drobiazgów
w łazience.

16 76872184


Podstawka na mydło stal nierdzewna

Szkło szronione

Szkło
Szkło szronione

37311060

Słoiczek idealny
do przechowywania
drobiazgów oraz biżuterii,
którą ściągasz do kąpieli.
W komplecie ze słoiczkiem znajduje się wieczko,
chroniące zawartość przed zamoczeniem.

15820757



19 PLN

śr. 3 × wys. 5 cm

27 PLN

Podstawka długa porcelana

Szkło

śr. ok. 3 × wys. 5 cm

29 PLN

poj. 180 ml / śr. 6.8 × wys. 8 cm

29 PLN

14 38395966
15 38395997

Pojemnik okrągły
z pokrywką porcelana

Porównanie rozmiarów małych i dużych ręczników kąpielowych.

12 38395973
13 38396000

18 61397078


Porcelanowy kubek, który jest bardzo przyjemny
w dotyku.

38986218 Żółty

Porcelanowa podstawka pod szczoteczkę do
zębów. Zajmuje mało miejsca na umywalce.

7

29 PLN

śr. 4 × wys. 3 cm

śr. 7 × wys. 6.5 cm

Mały ręcznik kąpielowy
Z przodu: do wysokości talii.
Z tyłu: do wysokości pośladków.

Szkło szronione

śr. 4 × wys. 3 cm



Ręcznik zarzucony na ramiona:

Szkło

Średni: obwód klatki piersiowej 79-87 cm, dla osób o wzroście 154-164 cm
Duży: obwód klatki piersiowej 88-96 cm, dla osób o wzroście 165-175 cm
100% bawełna
[prać w pralce]

6

Kubek biały porcelana

Stojak na szczoteczkę do zębów

10 38395959
11 38395980

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Ręcznik można przecinać
wzdłuż linii. Uzyskasz
w ten sposób wycieraczkę do położenia przed
wanną lub ściereczki.
Faktura ręcznika składa
się z małych kwadratów
więc ręcznik można
łatwo pociąć na mniejsze
elementy.

2

39 PLN

poj. 300 ml / śr. 8 × wys. 14 cm

49 PLN

Dozownik do mydła w płynie wykonany
z wyjątkowej porcelany Amakusa.

20 15820795


szer. 11 × gł. 8 × wys. 1.5 cm

29 PLN

Mydelniczka wykonana ze stali nierdzewnej typu 18-8.

Naczynie na mydło w płynie kwadrat
porcelana

17 38935995


szer. 23.5 × gł. 9.5 × wys. 1.5 cm

Mydelniczka / tacka porcelana

poj. 250 ml

49 PLN

szer. 7 × gł. 7 × wys. 14 cm
Dozownik do mydła w płynie wykonany z solidnej
porcelany Amakusa.

21 15820740


szer. 13 × gł. 9.5 × wys. 1.5 cm

29 PLN

Porcelanowa tacka
o rozmiarze idealnie
mieszczącym
porcelanowy kubek
oraz podstawkę na
szczoteczkę do zębów.
Można też na niej
postawić metalową
mydelniczkę

Stojak na pierścionki z łatwej do umycia porcelany.
Dzięki kompaktowemu rozmiarowi zajmuje mało
miejsca na umywalce.

162

*1 W związku z naturą materiału, tarcie podczas używania czy prania może spowodować ścieranie czy mechacenie, a następnie wypadanie nitek czy kłaczków.
Piorąc ręczniki pamiętaj o używaniu siatki, która zatrzyma kłaczki. Zaleca się też pranie ręczników osobno.

163

Pranie

Oferujemy duży wybór wygodnych przyborów do prania, takich jak
wieszaki czy suszarki, które mogą pomieścić duże ilości prania.

Spinacze do bielizny

1
1

38315612 Zestaw 10 szt.

6,30 PLN

Proste, bezbarwne spinacze.

Siatka na pranie

3

		 15558148

Duża

18 PLN

średnica 38 cm

Stojak na butelki podwójny stal nierdzewna

1

15820825 2 poziomy

99 PLN

2

2

szer. 30 × gł. 10 × wys. 14 cm
Podwójna półeczka pomaga efektywnie
wykorzystać małą powierzchnię.

1

16 PLN

15558414 Mała

14 PLN

średnica 23 cm
Siatka o okrągłym kształcie do prania w pralce.
Sprawia, że ubrania w pralce równo się rozkładają
i łatwo je wyciągnąć z pralki po praniu. Zapinana
siatka chroni ubrania przed zniszczeniem.

Stojak na butelki pojedynczy stal nierdzewna

2

15558407 Średnia

średnica 33 cm

15820818 1 poziom

69 PLN

ok. szer. 30 × gł. 10 × wys. 5.5 cm
Rozmiar półeczki mieści 4 butelki do napełniania
MUJI.

2

4

Koszyk łazienkowy duży
38395928 szer. 30 cm

Wieszak suszarka aluminium 

139 PLN

5

ok. szer. 30 × gł. 13 × wys. 18 cm



Koszyk może pomieścić 4 butelki MUJI
o pojemności 600 ml oraz środki potrzebne
do utrzymywania czystości wokół wanny.



38395935 szer. 15 cm

4

61837543 Mała / 22 spinacze / szer. 37 × gł. 26.5 cm

169 PLN
119 PLN

Wieszak suszarka aluminium

99 PLN

ok. szer. 15 × gł. 13 × wys. 18 cm



Półka może pomieścić 2 butelki MUJI o pojemności
600 ml zrobione z plastiku oraz środki potrzebne do
utrzymywania czystości w łazience.

3

61837536 Duża / 40 spinaczy / szer. 51.5 × gł. 37 cm

Duża liczba klamerek sprawia, że kwadratowa suszarka
jest doskonała to suszenia dużej ilości prania.

Koszyk łazienkowy mały

4

3



4

5

61837550 Mała / 10 spinaczy / szer. 26.5 × gł. 18 cm

6

61837567 Wąska / 14 spinaczy / szer. 41 × gł. 9 cm

69 PLN
79 PLN

Mała, kompaktowa suszarka z małą ilością klamerek
sprawdzi się do suszenia małych ilości prania.

6

Wieszak suszarka półokrągła aluminum


7

7

61837574 do ściany / 16 spinaczy / szer. 44 × gł. 22 cm

99 PLN

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

3

Półokrągłą suszarkę można ustawić pod ścianą, gdy
pranie suszymy w domu.

Kosz na pranie stal nierdzewna

8 15820788 Mały
śr. 36 × wys. 32 cm

Kosz na śmieci łazienkowy



5

199 PLN

Koszyk na pranie wykonany ze stali nierdzewnej.

47382204 szer. 10 × gł. 10 × wys. 18 cm

34 PLN

Prosty kosz na śmieci z wieczkiem. Do środka
z łatwością można włożyć plastikowy worek.

Wieszak na odzież PP
Szczotka sedesowa z pojemnikiem



5

6

6

47382198 szer. 10 × gł. 10 × wys. 37 cm



9

45 PLN

15259847 Zestaw 3 szt. / szer. 41 cm

23 PLN

Wieszak, na który łatwo powiesić
T-shirt bez rozciągania ściągacza
przy szyi. To pozwala zachować
kształt koszulki oraz zapobiec
rozciąganiu.

8

Szczotka do mycia
toalety pomoże
wyczyścić nawet
trudno dostępne miejsca.
Specjalna osłonka
zapobiegnie
rozchlapywaniu wody
podczas mycia toalety.

9

Wieszak na odzież aluminium

10 15915613


10
11

Zestaw 3 szt. / szer. 41 cm

25 PLN

Wieszak, który zapobiega deformacji ramion.

Wieszak na bieliznę aluminium

11 15915620


Zestaw 3 szt. / szer. 41 cm

25 PLN

Wieszak, którego kształt zapobiega zsuwaniu się
ramiączek ubrań.

164

165

Wieszaki i akcesoria
do przechowywania
odzieży

Wieszaki wykonane z różnych materiałów i w różnych rozmiarach,
dobierane w zależności od częstości używania oraz otoczenia.

Wieszak stojący pojedynczy stal

1
7
1

15820726



329 PLN

szer. 86 × gł. 40 × wys. 150 cm
(155 cm z zamontowanymi kółkami)
Wieszak z rurek o optymalnej grubości ma prostą
budowę i pasuje do każdego pokoju. Można do
niego dokupić kółka

4
Kółka do wieszaka stojącego stal

2

34 PLN

Deska do prasowania
z funkcją ochrony guzików

5

2

38330141 Zestaw 4 szt.

3

15002467



329 PLN

80 × 37 × wys. 47-77 cm
14 stopniowa regulacja wysokości

8

6

3

Deska do prasowania
z funkcją ochrony guzików mała

1

4

15002450



59 PLN

61 × 37 × 23 cm
Deska pozwala na optymalne użycie pary oraz
ciepła podczas prasowania dzięki aluminiowemu
pokrowcowi. Deska wyposażona jest w funkcję do
prasowania guzików dzięki miękkim zagłębieniom,
dla łatwiejszego prasowania koszul z guzikami.

Wieszak na odzież cedr czerwony



1

Wieszak na odzież PP

18182237 Zestaw 3 szt. / szer. 41 cm

69 PLN




Wieszak na odzież buk



2



38395911 Zestaw 3 szt. / szer. 41 cm

69 PLN

Skupiliśmy się nad tym by wieszaki były cienkie
i można było na nich powiesić więcej ubrań. Wieszaki
są wykonane z naturalnego drewna bukowego.

4
5
6

2

Wieszak na spodnie i spódnice aluminium

76706861 Szeroki / szer. 45 cm

7

15820894 3 rzędy

59 PLN

18 PLN

szer. 35 × gł. 3 × wys. 38.5 cm

27 PLN

ok. szer. 35 × gł. 3 × wys. 16 cm

15 PLN

Wieszak z drutu wykonanego z anodyzowanego
aluminium bez kolorowych elementów.

76706878 Szeroki z uchwytami / szer. 40 cm
76706854 Wąski z uchwytami / szer. 41 cm

8

15820887 1 rząd

29 PLN

Wieszaki chroniące kształt kołnierzyków oraz ramion
Twoich ubrań. Wieszak z polipropylenu zapobiega
ześlizgiwaniu się ubrań.

3

Szczotka do odzieży buk

3

38395904 Włosie naturalne – świńskie

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Wysokość deski do prasowania jest tak dobrana
by można było prasować w pozycji siedzącej lub
stojącej. Deska pozwala na optymalne użycie
pary oraz ciepła podczas prasowania dzięki
aluminiowemu pokrowcowi. Deska wyposażona
jest w funkcję do prasowania guzików dzięki
miękkim zagłębieniom, dla łatwiejszego
prasowania koszul z guzikami.

4

55 PLN

szer. 6.5 × dł. 24 cm
Szczotka to usuwania kurzu i kłaczków, które
przyczepiają się do ubrań oraz do uczesania włókien
w jednym kierunku. Włosie ze sztywnej świńskiej
sierści.

Prasowanie koszul łatwe jak nigdy dotąd.
Zagłębienie w powierzchni deski wykonane jest z miękkiego materiału uretanowego, w które zapadają się guziki podczas prasowania.
Shirt
Koszula
Żelazko
Guzik
Miękki
materiał
uretanowy

Pokrowiec deski
Ironing
board cover
do prasowania
Cushioning
Materiał
amortyzujący
Steel
meshsiatka
Metalowa
(ironing
board)
(deska do
prasowania)

* Ułóż koszulę guzikami w dół w zagłębieniu
i prasuj po odwrotnej stronie.
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Szczotka do czyszczenia butów buk

1

38395843 szer. 4 × dł. 26 cm


Zestaw do prania podróżny

1

38728740



75 PLN

Zestaw składa się z:
deski do prania
i kwadratowej suszarki.

1

37 PLN

Szczotka do usuwania kurzu oraz innych zabrudzeń
przyklejonych do butów.

Szczotka do polerowania butów buk

Przenośny zestaw
do prania składa się
z małej kwadratowej
suszarki idealnej dla małych
ubrań, takich jak skarpetki.
Sprawdzi się w podróży.



2

38395850 szer. 5 × dł. 12 cm

33 PLN

Szczotka do wcierania pasty do butów w skórę przy
wykańczaniu czyszczenia butów.

Łyżka do butów buk

1

2



3

3

38395874 szer. 4 × dł. 26 cm

29 PLN

Łyżka do butów wykonana z naturalnego drewna.
Kształt zapewnia idealne ułożenie w dłoni.



2

2

15820917 szer. 38 cm po rozłożeniu

38 PLN

Przenośny wieszak można złożyć by
nie zajmował miejsca kiedy nie jest używany.
Idealny do przewożenia odzieży wierzchniej,
takiej jak marynarka.

Łyżka do butow podróżna



4

61837871 7.5 × 4 × gr. 0.5 cm

37 PLN

Łyżka do butów wygodna w użyciu w terenie.
Przydaje się zawsze gdy musisz założyć buty,
gdziekolwiek jesteś.

4

Rolka do czyszczenia ubrań mini



3

61833866 śr. 2.85 × wys. 7.5 cm

25 PLN

Rolka do czyszczenia odzieży w wygodnym
rozmiarze.

Klocki z drewna cedrowego

Uzupełnienie rolki do czyszczenia ubrań mini

4

5

61837710 zestaw 2 szt.

szer. 7.5 cm / 30 arkuszy


3

19 PLN

6
7
6

Pojemnik na chusteczki akryl S
38395836 chusteczki w zestawie

25 PLN

Prawidła do butów drewno cedrowe

5

5

18800605 Zestaw 20 szt.

ok. dł. 10 × wys. 1 cm each
Klocki z drewna cedrowego do odstraszania moli.
Można je umieścić w szafce z butami lub
w garderobie. Zajmują mało miejsca.

Rolki uzupełniające do rolki
do czyszczenia odzieży.
Zużyte paski można
oderwać.

4

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Składany wieszak podróżny aluminium

7

55 PLN

38935957 Męskie
38935940 Damskie

139 PLN
139 PLN

Prawidła wykonane z czerwonego drewna
cedrowego o wyjątkowym zapachu, który odstrasza
owady i ma właściwości dezodorujące. Podbicie
nieco wyższe by pasowało do Twoich butów.

szer. 14 × gł. 11.5 × wys. 7 cm
Pudełko na chusteczki jest przezroczyste więc
zawartość jest widoczna. Pojemnik wykonany jest
z materiału akrylowego. Do środka pasuje nieco
węższe niż standardowe pudełko z papierowymi
chusteczkami.

Jak zadbać o buty ze skóry

Chusteczki do pojemnika akryl S

5

6

6

38395829



25 PLN

300 warstw
(150 dwuwarstwowych arkuszy) × 3 zestawy
Osłona zewnętrzna wykonana z minimalnej ilości
winylowego materiału aby zredukować ilość
odpadów. Do środka pasuje nieco węższe niż
standardowe pudełko akrylowe z papierowymi
chusteczkami.
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1. Usuń kurz nagromadzony
na butach w ciągu dnia

2. N
 awilżaj raz
w tygodniu

3. Wypoleruj

4. Z
 etrzyj nadmiar
kremu

5. Zadbaj
o impregnację

6. Przechowuj buty
we właściwy sposób

Usuń kurz i brud przy użyciu
szczotki do usuwania kurzu
z drewna bukowego, przetrzyj
buty wilgotną ściereczką,
a następnie osusz.

Nawilż buty nakładając
małą ilość kremu na
ściereczkę, a następnie
wetrzyj w całą
powierzchnię buta.

Wypoleruj buty
szczotkując je przy
użyciu szczotki do
polerowania
wykonanej z drewna
bukowego.

Wytrzyj nadmiar kremu
przy użyciu ściereczki
wykańczając proces
polerowania.

Użyj impregnatu
w sprayu jeśli chcesz by
Twoje buty były
wodoodporne.

Włóż do butów prawidła
z drewna cedrowego
w odpowiednim
rozmiarze. Buty są
gotowe do przechowania.
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System narzędzi
do sprzątania

System narzędzi do sprzątania z wymiennymi częściami w zależności
od zastosowania. Nadaje się do różnych powierzchni, takich jak podłoga,
okna czy wanna.

Nakładki na mop do mycia podłogi.
Nakładka sucha

Nakładka na mop do podłogi

1
1
5

15259649 do sprzątania na sucho 

29 PLN

Sucha nakładka z mikrofibry do mopa do mycia
podłogi.

Nakładka na mop do podłogi

7

2

15259656 do sprzątania na mokro 

29 PLN

Mokra nakładka z mikrofibry do mopa do mycia
podłogi.

Nierówne wypukłości oraz czesane włókna na
powierzchni nakładki wyłapują kurz.

2
Nakładka mokra

8
6

Dirt

2

3

61837581 Zestaw 20 szt. 

15 PLN

Dirt

Nakładki na mopa są czesane i mają nierówną
powierzchnię by dokładnie zbierać kurz.

Ściereczki mokre do mopa

4

61837598 Zestaw 20 szt. 

16 PLN

Woda zasadowa otrzymana na drodze elektrolizy
wody otacza brud i odrywa go od powierzchni, tak
by łatwo go było usunąć. Nie ma potrzeby ponownego mycia tej samej powierzchni.

Nakładki nasączone są wodą zasadową.

10

11

9

5

15259618 śr. 2.5 × dł. 68-116 cm

29 PLN

Długość kija, która ułatwia pracę w pozycji stojącej.
Nasadkę można wymienić jednym ruchem.



15 PLN

Lekki kij wykonany z żywicy ABS. Możesz go
podnieść i używać tylko jedną ręką.

Uzupełniające rolki do czyszczenia odzieży.
Taśma ma perforowane linie by łatwiej było oderwać
zużyte kawałki taśmy.

Ściągaczka do okien 

Gąbka do sprzątania 

3

37287662 do użytku wewnątrz pomieszczeń 

śr. 2 × dł. 110 cm		

6

37494695 szer. 24 × gł. 7 × wys. 18 cm

34 PLN

109 PLN

38320838 24 × 2 cm 

15 PLN

4

37287679 do użytku wewnątrz pomieszczeń

79 PLN

Kij wykonany z naturalnego drewna o grubości
idealnej do sprzątania. Pasuje do zestawu ze
zmiotką lub szczotką do dywanów.

9

15259663 szer. 15 × gł. 10 × wys. 17 cm

25 PLN

Ruchomy uchwyt sprawia, że sprzątanie jest
łatwiejsze, pod dowolnym kątem odpowiadającym
użytkownikowi.

15 PLN

Mop z mikrofibry

7

15259748 Duży: dł. 42 cm 

15259755 30 × 17 cm 

59 PLN
39 PLN

Mop z ultra cienkiej mikrofibry, który wyłapuje
i pochłania najmniejsze cząsteczki kurzu.
Można go prać i używać wielokrotnie.

15259625





37 PLN

szer. 18.5 × gł. 7.5 × wys. 27.5 cm
Budowa wolnostojącej rolki do czyszczenia ubrań
pozwala na jej wygodne przechowywanie.
Można ją postawić na obudowie.

Nakładka na mop do podłogi /
do sprzątania na mokro

Ściereczki suche do mopa

Ściereczki mokre do mopa

16 PLN

Zapas gąbek do sprzątania.

Szczotka do podłogi ze składaną rączką 

10 15259687


szer. 15 × gł. 7 × wys. 20 cm

25 PLN

Ruchomy uchwyt sprawia, że sprzątanie jest
łatwiejsze, pod dowolnym kątem odpowiadającym
użytkownikowi.

Szufelka PP 

Szczotka do zamiatania ze składaną rączką 

11 15259694


Rolka do czyszczenia odzieży

8

Nakładka na mop do podłogi /
do sprzątania na sucho

Zapas gąbki do sprzątania 
15259670 szer. 15 × gł. 9.5 × wys. 2 cm

Kij drewniany krótki 
śr. 2 × dł. 55 cm



Narzędzia do sprzątania/ Mop do mycia podłogi można połączyć z czterema typami nakładek.

Zapas gumki do ściagaczki do okien 

Mop z mikrofibry – zapas

Kij drewniany 

29 PLN

Do tego wielofunkcyjnego mopa można doczepić
specjalne nakładki z mikrofibry, suche lub mokre.

38364566 24 × 4 cm 

15259601 śr. 2 × dł. 58 cm



szer. 16 cm / 90 arkuszy / zestaw 3 szt.

Zapas gąbki do ściagaczki do okien 

Kij lekki krótki 

2

39 PLN

Ściągaczka do mycia okien składa się z gąbki
do mycia oraz gumowej listwy do ściągania wody.

Kij teleskopowy aluminium

1



38307266

4

Jak używać narzędzi do sprzątania / mop do mycia podłogi

Rolka do czyszczenia ubrań zapas

szer. 25 × gł. 10 × wys. 16. 5 cm





38936954

3

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

4

Mop do podłogi 

170

Dirt

Ściereczki suche do mopa

15259700 szer. 25 × gł. 34 × wys. 10.5 cm 

szer. 22 × gł. 3 × wys. 23 cm

29 PLN

Uchwyt jest ruchomy, a miękkie włosy dodane do
twardej szczotki idealnie zbierają zanieczyszczenia
z podłogi.

19 PLN

Głęboka szufelka sprawia, że zanieczyszczenia nie wypadają.
Zmiotka idealnie pasuje do szufelki, co chroni włosie zmiotki
przed zniszczeniem podczas przechowywania.
Przykład
połączenia szufelki
ze zmiotką.

171

Akcesoria /
kosze na śmieci

Oferujemy różne narzędzia, które pomogą Ci utrzymać porządek
oraz wiele różnych koszy na śmieci. Wybierz najlepszy do Twojego wnętrza.

Kosz na śmieci prostokątny – jesion

1

18340170



135 PLN

szer. 28.5 × gł. 15.5
× wys. 30.5 cm
Kosz na śmieci o podłużnym
kształcie i małej podstawie.

Kosz na śmieci – jesion

2

1
1

2

76856085



155 PLN

śr. 23.5 × wys. 30 cm

3

Kosz na śmieci z cienkiego
materiału LVL. Jest lekki i łatwy
w użyciu. Kosz na śmieci można
przykryć pokrywką, nawet
w wersji z aluminiowym koszem
wewnątrz.

2
3

3



69 PLN

Zrobiliśmy prosty i łatwy w użyciu kosz na śmieci
z lekkiego i wytrzymałego aluminium. Ten kosz
można umieścić wewnątrz kosza na śmieci.

Kosz na śmieci PP z pokrywą

4

5

6

4

38359838 L / poj. 11 l 

69 PLN

szer. 15.5 × gł. 30 × wys. 31 cm
Kosz na śmieci, który idealnie pasuje do pokoju
dziennego lub do postawienia pod biurkiem.
Wyposażony w zdejmowaną pokrywkę, którą można
otworzyć pod kątem 270 stopni oraz worek
zakładany w środku na specjalnych uchwytach.

5

38359845 S / poj. 3 l 

49 PLN

szer. 10 × gł. 19.5 × wys. 20 cm
Kosz na śmieci, który idealnie pasuje do
postawienia obok umywalki lub toalety.
Wyposażony w zdejmowaną pokrywkę, którą można
otworzyć pod kątem 270 stopni oraz worek
zakładany w środku na specjalnych uchwytach.

6
4

5

Szczotka drewniana do zamiatania 

1

37287686



Mop z mikrofibry mały składana rączka

6

69 PLN

szer. 23 × gł. 1 × wys. 7 cm
Do szczotki dodano naturalne włosie, by nadać jej
odpowiednią miękkość, co zapobiega rozpraszaniu
się kurzu. Drewniana rączka z czasem nabiera
szlachetnego wyglądu.

Szczoteczka drewniana wąska

2

37287693



4

15259786 dł. 34-78 cm

5

59 PLN

Mop wykonany z ultra cienkich włókien.
Można ustawić kąt mopa
podczas czyszczenia, co
pozwala na odkurzenie kloszy
lamp czy górnej części
klimatyzatora.

15 PLN

9

Mop z mikrofibry mały
15259779 dł. 33 cm 

35 PLN

Zaprojektowane dla łatwego stosowania.
Wiaderko PP z pokrywką.
Przechowywanie

15259809



25 PLN

(1) Zaprojektowane tak, by nie przeszkadzało, nawet gdy

szer. 16 × gł. 4 × wys. 17 cm
Zestaw składający się ze zmiotki i szufelki.
Zmiotka jest tak mała, że można ją trzymać na
biurku lub powiesić na haczyku.

Przechowywanie

Rolka do czyszczenia ubrań podróżna 



6

15268368 szer. 6 × gł. 6 × wys. 21 cm

29 PLN

Rolka do czyszczenia ubrań podróżna – zapas
15268375 szer. 8 cm / 40 arkuszy / zestaw 2 szt.



16 PLN

Kształt rolki nie rzuca się w oczy więc można ją
postawić przy drzwiach wejściowych.
Produkt wolnostojący.

Kosz zaprojektowany to
ciasnych miejsc, takich
jak biurko czy okolice
umywalki. Pokrywka
otwiera się pod kątem
270 stopni.



7

38359784 poj. 7.5 l / szer. 31 × dł. 29 cm

39 PLN

Szerokie wiadro doskonałe do wielu zadań, takich
jak namaczanie prania czy pranie ręczników. Ścianki
wiadra są niskie więc łatwo można napełnić je wodą
w umywalce. Wewnątrz wytłoczona miarka w litrach.

Mop z ultra cienkich włókien
pozwalających na zebranie
nawet najmniejszych drobin
kurzu. Mop można uprać by
używać go wiele razy.

Szczotka i szufelka – zestaw 

3

7

19 PLN

szer. 18 × gł. 1 × wys. 2 cm
Szczotka idealna do czyszczenia wąskich,
trudnodostępnych miejsc.

29 PLN

Wiaderko PP z pokrywką

Mop z mikrofibry mały – zapas
15259793 dł. 18 cm 

38359852 Mini 

szer. 7 × gł. 13.5 ×
wys. 14 cm

8

172

76023739

śr. 22 × wys. 25 cm

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Kosz na śmieci – aluminium 

wiadro znajduje się poza miejscem przechowywania.
(2) Obniżone ścianki, tak by łatwo było je wsunąć pod kran
umywalki i napełnić wodą. Otwór został poszerzony, by
upranie np. ściereczek było łatwe.
(3) Rączka jest zaokrąglona, tak by nie sprawiać bólu
podczas przenoszenia wiadra wypełnionego wodą.
(4) Wiadro wyposażone w pokrywkę na wypadek
namaczania prania lub innych sytuacji, gdy nie chcesz by zawartość wiadra była widoczna.
(5) Wewnątrz dwie miarki w litrach, więc łatwo jest odmierzyć objętość zawartości.

Gąbka uretanowa 3 warstwy



8

38304623 szer. 7 × gł. 14.5 × wys. 4.5 cm

16 PLN

Gąbka, która łatwo tworzy pianę i łatwo odprowadza
wodę. Z jednej strony ma małe pory, które
powodują powstawanie piany, która ułatwia
czyszczenie, a po drugiej stronie większe pory
pozwalają na szybkie odprowadzenie nadmiaru
wody. Po wyciśnięciu gąbka pozostaje świeża
i czysta po użyciu.

Szczotka do fug



9

15259816 szer. 3 × gł. 19 × wys. 9.5 cm

14 PLN

Szczotka idealna do mycia fug oraz szczelin.
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Dobre życie

część 6

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

Rozwiązanie dla codziennych problemów.

Odwiedzamy różne domy żeby zobaczyć jak ludzie żyją w pokoju dziennym,
kuchni, łazience. Podczas tych wizyt
prowadzimy obserwacje, które dają
nam informacje istotne w procesie
rozwoju produktu. Prosimy gospodarzy
by wyszli zostawiając dom w takim
stanie jak co dzień, by mieć dokład-

Kąpiel, pranie i akcesoria do sprzątania

ny obraz problemów występujących
w gospodarstwie domowym. Znając
te problemy, szukamy rozwiązań by je
1

2

1+3

wyeliminować. Ten proces jest dla nas

2+4

najbardziej inspirujący.
Nasze wiadro PP z szeroką pokrywką
to dobry przykład rozwiązania, które
Kosz na śmieci PP / z pokrywką do wyboru

1

Pokrywka do kosza na śmieci PP

38359807 Duży / poj. 30 l / z uchwytem na worki

99 PLN

szer. 19 × gł. 41 × wys. 54 cm

2

3

38359821 Otwierana do krótszego boku

powstało podczas obserwacji codzien-

29 PLN

nego życia. Pokrywka pomaga przy

szer. 20.5 × gł. 42 × wys. 3 cm

38359791 Mały / poj. 20 l / z uchwytem na worki

69 PLN

szer. 19 × gł. 41 × wys. 37 cm
Pokrywki otwierają się na dłuższej lub krótszej krawędzi i są sprzedawane
oddzielnie, więc możesz wybrać tę, która jest najlepsza dla Ciebie.
Kosze wyposażone są w specjalne uchwyty ułatwiające montaż worów na śmieci.
Możesz zaczepić dwa osobne worki i segregować śmieci.

4

38359814 Otwierana do dłuższego boku

29 PLN

namaczaniu prania i chroni wiadro

szer. 22.5 × gł. 42 × wys. 3 cm

przed zabrudzeniem gdy nie jest ono

Pokrywa do użycia z koszem PP/ Wybór pokryw.
* Pokrywy nie pasują do starszych typów koszy na śmieci.
* Produkty niedostępne w Polsce.

używane. Zaokrąglona rączka pozwala
na stabilne trzymanie wiadra i uciska

* W tym modelu pokrywki nie można ściągać. Zwróć na to uwagę kupując pokrywkę.
* Ten kosz może być używany w zestawie ze stopką lub kółkami ze str. 51.
* Pamiętaj, że niektóre worki nie pasują do kosza.
* Produkty niedostępne w Polsce.

3

4

palce w mniejszym stopniu, nawet gdy
zawartość wiadra jest ciężka. Trochę
płytsze niż tradycyjne ścianki wiadra
ułatwiają napełnienie go wodą bezpo-

Kosze na śmieci, które pasują do każdej przestrzeni.

średnio z kranu umywalki. Okrągłe dno

Do kosza na śmieci PP można wybrać pokrywę z pionowym otwarciem w zależności od przestrzeni, w której

jest łatwe do umycia. Wiadra są uży-

używany jest kosz. Pokrywę można swobodnie dołączyć do pojemnika, co sprawia iż jest on bardzo wygodny w użyciu.

wane często więc musi je cechować

Prosty i kompaktowy kosz doskonale pasuje do różnych pomieszczeń.
Wiaderko PP z pokrywką, str. 173
Pionowe otwarcie (krótsza krawędź)

Poziome otwarcie (dłuższa krawędź)

nie tylko funkcjonalność, ale i przyjemny wygląd. Nasze wiadro jest w kolo-

Brak pokrywy

rze matowej szarości, która wygląda
doskonale w każdym pomieszczeniu.
Biorąc pod uwagę te szczegóły oraz
cenę, stworzyliśmy wiadro, które na
pozór niczym nie różni się od innych.

„Wypróbuj je raz, a zobaczysz
czemu to wiadro jest tak wyjątkowe.”

Jednak gdy raz go użyjesz, od razu
zobaczysz różnicę. Przedmioty takie
jak nasze wiadro, używane w gospodarstwie domowym, pomagają żyć

W miejscu pomiędzy lodówką i szafką w kuchni,
sprawdzi się kosz z otwarciem na krótszej krawędzi.
W ten sposób można efektywnie wykorzystać tę małą
przestrzeń. Dzięki prostemu i czystemu designowi,
można postawić kilka koszy obok siebie

174

W przejściach, korytarzach oraz innych płytkich
miejscach, idealny będzie kosz otwierany na dłuższej
krawędzi. Pokrywa będzie doskonale pasować do
małych przestrzeni. Kosz może znaleźć swoje miejsce
obok blatu, gdzie nie będzie przeszkadzać.

Kosz bez pokrywy można postawić koło biurka lub
miejsca pracy. Może być też użyty do innych celów,
np., jako pojemnik do przechowywania pod biurkiem.
Można w nim przechowywać wysokie przedmioty.

pięknie na co dzień.

175

SPRZĘTY DOMOWE
Prosta forma i funkcjonalność wystarczą.
Ogromny rozwój technologii sprawił, że nasze codzienne

produkty w dobrej cenie, które doskonale spełniają swoje

życie jest coraz wygodniejsze. Jednak czasami mamy po-

funkcje. Niezawodny, prosty i bezpretensjonalny sprzęt oraz

czucie, że postęp jest zbyt szybki i że kolejna funkcja urzą-

urządzenia elektroniczne zachwycają skromną, przyjazną

dzenia powoduje tylko stres. Technologia przede wszyst-

formą. Czasami nie dostrzegamy piękna przedmiotów,

kim powinna służyć ludziom, a nie odwrotnie. Ważne jest

których na co dzień używamy, ale stanowią one dużą część

by zachować równowagę w używaniu sprzętów. Kiedy

naszego życia.

w MUJI tworzymy nowe aplikacje, nie chodzi nam o użycie
najbardziej zaawansowanych technologii. Koncentrujemy
się na tym by usunąć zbędne funkcje czy formy. Nasz cel to
Str. 177 – Toster, Czajnik elektryczny, str. 179
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Urządzenia i zegary

Urządzenia do gotowania ryżu, tostery oraz czajniki elektryczne
o zaokrąglonych krawędziach.
Urządzenia łączą funkcjonalność z designem i będą Ci służyć
przez długie lata.

Sprzęty domowe

1

Urządzenia kuchenne



179

Oczyszczacz powietrza
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Oczyszczacz, który powoduje cyrkulację powietrza

cechuje prosta forma i funkcjonalność.

w pomieszczeniu oraz filtruje cząsteczki powietrza.



1

38973096 Model nr: MJ-RC3A

799,00 PLN

szer. 20.8 × gł. 25.4 × wys. 18.6 cm
Urządzenie do gotowania ryżu ze specjalnym
wcięciem do odłożenia chochli. Pojemnik główny
jest delikatnie zaokrąglony. Wewnątrz znajduje się
pojemnik wewnętrzny o grubości ścianki 1.7 mm,
który zapewnia równe gotowanie ryżu oraz sprawia,
że ugotowany ryż jest puszysty. Zdejmowana
pokrywka wewnętrznego pojemnika ułatwia
utrzymanie urządzenia w czystości.
* Produkt niedostępny w Polsce.

3

Toster

Czajnik elektryczny 

2 15968619
	



Model nr: MJ-PT6A

339,00 PLN

szer. 25 × gł. 16.5 × wys. 19.5 cm
Toster o zaokrąglonym kształcie. Można opiekać
dwie kromki chleba równocześnie. Grzałki
podgrzewają chleb tworząc chrupiącą skórkę
i miękki środek. Można opiekać zamrożony chleb.
* Produkt niedostępny w Polsce.

3

15974320 Model nr: MJ-EK5A

339,00 PLN

szer. 20.5 × gł. 15.5 × wys. 19.5 cm
(z podstawą zasilającą)
Czajnik wyposażony jest w dziubek, przez co
przypomina nieco dzban na wodę. Filiżankę wody
można ugotować w 80 sekund. Czajnik zużywa
minimalną potrzebną ilość energii i wyłącza się
automatycznie, gdy woda się zagotuje. Kabel
zasilający można schować w podstawie czajnika.
Budowa czajnika zapobiega rozlewaniu się wody
w przypadku przewrócenia się urządzenia.
* Produkt niedostępny w Polsce.

Sprzęty domowe

Zaprojektowane na lata. Nasze sprzęty kuchenne

Urządzenie do gotowania ryżu / 3 porcje 

2

Podstawa zasilająca
Urządzenie do gotowania ryżu / 3 porcje,
Toster, Czajnik elektryczny

Elektronika domowa 
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Urządzenia kosmetyczne 

Domowe urządzenia elektroniczne mają wtapiać się

Delikatnie zaokrąglone krawędzie zapewniają

w tło otoczenia. Nasze produkty wyposażone są

przyjemność trzymania w dłoni.

184

w elementy awaryjnego zasilania.

Zegary 

185

Duży wybór zegarów, na których łatwo przeczytasz
godzinę.
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Produkt zdobył
nagrodę iF Design
Award

iF Design Award to prestiżowa nagroda w dziedzinie designu przyznawana od 1953 r. w Hanowerze w Niemczech,
gdzie co roku wybiera się najlepsze projekty.
W tym katalogu symbol
oznacza iż produkty zostały uhonorowane nagrodą iF Design Award.
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Oczyszczacz
powietrza

Oczyszczacz powietrza, który filtruje cząsteczki powietrza, powodując cyrkulację
dużych objętości powietrza zapewniając jego czystość.

Wiatraczki

Kompaktowe wentylatory na biuro zapewniają cyrkulację dużej objętość powietrza
i niski poziom hałasu.

1
Oczyszczacz powietrza

Wiatraczek USB obrotowy 

37193604 Model nr: MJ-AP1 

1599,00 PLN

38309864 Biały 

Wiatraczek USB cichy

139,00 PLN

szer. 11 × gł. 10 × wys. 16.5 cm

Filtr odświeżająco-odpylający do oczyszczacza powietrza

Kompaktowe wiatraczki na biurko zaopatrzone są w dwa zestawy śmigieł,
by zapewnić cyrkulację dużej objętości powietrza przy niskiej emisji hałasu.
Energooszczędne wiatraczki zasilane są z gniazda USB.

15987887 Model nr: MJ-AP1-FL 

289,00 PLN

* Oczyszczacz powietrza w zestawie z filtrem.
* Zaleca się wymianę filtra raz w roku.

Oczyszczacz powietrza powoduje cyrkulację powietrza i dokładnie usuwa cząsteczki szkodliwe
przy użyciu funkcji „turbo” oraz z wykorzystaniem filtra oczyszczająco-odświeżającego 360°.
W trybie „AUTO” urządzenie włącza się automatycznie by oczyścić powietrze wtedy, kiedy
to konieczne, a w trybie „turbo” urządzenie pracuje szybciej by oczyścić zanieczyszczone powietrze.

Podwójny wentylator, który powoduje
cyrkulację dużych objętości powietrza.

Przykład
zastosowania

Filtr oczyszczająco-odświeżający 360°

Tryb inteligentnego działania

Filtr oczyszczająco-odświeżający 360° pozwala na

Tryb „turbo” jest idealny do włączenia tuż przed wyj-

Zbudowany jest z dwóch wentylatorów, obracają-

szybkie usunięcie szkodliwych substancji z powietrza

ściem z domu, zaraz po powrocie lub podczas odku-

cych się w przeciwnych kierunkach. Pomimo niewiel-

wokół nas. Dzięki niemu wyłapywane są cząsteczki

rzania. Po 30 minutach pracy z dużą prędkością,

kich rozmiarów, system może oczyścić duże obojęto-

wielkości wirusa czyli 0.1 μm. Filtr wyłapuje też pyłki

obroty wentylatora stopniowo zwalniają produkując

ści powietrza. Wentylator położony niżej przepycha

oraz cząsteczki PM2.5 ( *2), skutecznie redukując

czyste powietrze. Następnie urządzenie wraca do

substancje szkodliwe do filtra,

domowe zapachy, takie jak

poprzedniego trybu. W trybie „AUTO” oczyszczacz

a górny z dużą prędkością

zapachy z kuchni, zapach zwie-

powietrza automatycznie dostosowuje prędkość

wypycha czyste powietrze do

rząt czy dymu papierosowego.

obrotów wentylatora do stanu powietrza, który jest

pomieszczenia. Takie działanie

oceniany za pomocą wbudowanego „czujnika kurzu”

zapewnia doskonałą cyrkula-

i „czujnika zapachów”.

1 38967347
		 38634782

Biały		
38967354 Czarny
Niebieski
38634799 Róż

129,00 PLN

szer. 10.2 × gł. 7.9 × wys. 13.8 cm
Wiatraczek zasilany z gniazda USB z dwoma zestawami śmigieł by zapewnić
cyrkulację dużej objętości powietrza przy niskiej emisji hałasu.
Energooszczędne wiatraczki zasilane są z gniazda USB.

Wersja bez osłony

Sprzęty domowe

Sprzęty domowe

szer. 25 × gł. 25 × wys. 49.8 cm

cję i oczyszczanie powietrza.

PM2.5
2.5 μm
wirusy
0.1 μm

Produkt zdobył
nagrodę iF Design
Award
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pyłki
30 μm
sierść
80 μm
Tryb „turbo”

Tryb
„AUTO”

iF Design Award to prestiżowa nagroda w dziedzinie designu przyznawana od 1953 r. w Hanowerze w Niemczech,
gdzie co roku wybiera się najlepsze projekty.
W tym katalogu symbol
oznacza iż produkty zostały uhonorowane nagrodą iF Design Award.

*1 Oczyszczacz powietrza nie usuwa wszystkich szkodliwych cząsteczek. Jego skuteczność zależy od warunków panujących w pomieszczeniu oraz środowiska.
*2 Określenie *2 PM2.5 odnosi się do cząsteczek o średnicy 2.5 μm lub mniejszych. Nie ma potwierdzenia czy oczyszczacz powietrza może usunąć cząsteczki o średnicy mniejszej niż 0.1 μm.
* [PM2.5 metoda testowania]: Urządzenie jest testowane na zgodność z normami HD-128 opracowanymi przez Japońskie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Elektronicznych.
3
Opierają się one na założeniu iż można usunąć 99% cząsteczek o średnicy od 0.1 do 2.5 μm z powietrza w przestrzeni 32 m w ciągu 90 minut lub mniej.
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Aroma dyfuzor

Elektronika domowa

Podświetlane delikatnym światłem dyfuzory zapachów emitują mgiełkę
oraz skutecznie rozpraszają zapachy dzięki falom ultradźwiękowym.
Natomiast kompaktowy wiatraczek na biurko zapewnia cyrkulację

Urządzenia audio o prostych wzorach, które pasują
do wystroju każdego wnętrza.

dużej objętości powietrza przy niskiej emisji hałasu.

3
1

Aroma dyfuzor duży

2

Aroma dyfuzor

38907329 Model nr: HAD-001-JPW R1

359,00 PLN

śr. 16.8 × wys. 12.1 cm

21374953 Model nr: AD-SD2 

225,00 PLN

śr. 8 × wys. 14 cm

Duży dyfuzor zapachów rozprowadza zapach
i mgiełkę nawilżającą.

Sprzęty domowe

Sprzęty domowe
Głośnik na ścianę bluetooth 



1

Odtwarzacz CD z radiem

2

76475453 Model nr: MJBTS-1

599,00 PLN

Lampka wisząca z czujnikiem ruchu LED 

76475583 Biały



76475668 Czarny

szer. 17.2 × gł. 4.1 × wys. 17.2 cm



Zamontowane na ścianie
głośniki Bluetooth można
włączać i wyłączać przez
pociągnięcie sznureczka
włącznika. Możesz słuchać
Panel sterowania
muzyki ze swojego smartfona
przez bezprzewodowe
połącznie (Bluetooth) lub słuchać radia dzięki
wbudowanemu tunerowi FM.

szer. 17.2 × gł. 4.1 × wys. 17.2 cm

599,00 PLN

Zamontowany na ścianie
odtwarzacz CD można włączać
i wyłączać przez pociągnięcie
sznureczka włącznika. Możesz Panel sterowania
użyć załączone wsporniki aby
zamontować odtwarzacz na ścianie
z płyty kartonowo gipsowej, drewnianej
lub na filarze z drewna.

3

37494572 Model nr: JSL-51

149,00 PLN

(Kiedy haczyk jest złożony)
szer. 8.2 × gł. 3.4 cm
(Kiedy haczyk jest w użyciu)
szer. 8.2 × wys. 13.5 × gł. 3.4 cm
Mała lampa LED z wieszakiem, który można zagiąć
do środka. Gdy czujnik wykryje obecność osób
w pomieszczeniu, lampka LED włączy się
automatycznie na ok. 10 sekund. Tę wygodną
lampkę można powiesić w różnych miejscach,
np. w garderobie.
Wyposażona w żarówkę LED

Olejek zapachowy 10 ml

Olejek zapachowy 30 ml

Olejek zapachowy zestaw (5 ml × 4)

73363157 Eukaliptus
73363164 Lawenda
73363188 Trawa cytrynowa 73363225 Drewno cedrowe
73366004 Miesz. pomar.
73366011 Drzewo herbaciane

73363270 Trawa cytrynowa 73363287 Lawenda
73366059 Pomarańcza
73363294 Bergamotka

73363300 Dla zdrowia
73363324 Wzmacniający





73366028 Mięta
73363256 Sosna
73363355 Mięta pieprzowa 73363263 Citronella


73363195 Słodka pomar.
73363218 Cytryna
73363232 Limonka


73363171 Bergamotka
73363249 Ylang Ylang


10 ml

30 ml

69,00 PLN

73363317 Odświerzający
73363348 Zmysłowy

69,00 PLN

5 ml × 4

25,00 PLN
73363201 Grapefriut
73366035 Rozmaryn

29,00 PLN
73366042 Geranium

4

5

35,00 PLN
Power Bank / Bateria zapasowa do smartfonów

4

15820191 3100mAh / Model nr: DE-RHD003

169,00 PLN

szer. 63 × gł. 109 × wys. 11 mm

5

15820207 6200mAh / Model nr: DE-RHD004

289,00 PLN

szer. 68 × gł. 115.5 × wys. 16.5 mm
Litowo-jonowy akumulator do smartfonów dostępny jest w dwóch modelach.
Model o mocy 3,100 mAh zapewnia jedno pełne naładowanie smartfona,
model o mocy 6,200 mAh pozwala na dwa pełne naładowania urządzenia.
Dzięki adapterowi AC, akumulator można podłączyć przez port USB w Twoim
komputerze i naładować go ok. 500 razy. Dioda LED pokazuje status ładowania
oraz ilość mocy pozostałej w akumulatorze.
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Wyposażona w żarówkę LED Źródło światła jest osadzone w produkcie i nie można go wymienić.
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Urządzenia
kosmetyczne

Zegary

Urządzenia MUJI do pielęgnacji włosów i urody są łatwe w użyciu
i przechowywaniu oraz zapewniają przyjemne doznania dla Twojej skóry.

Proste zegary o wysokim stopniu widoczności, dostępne w wielu modelach.
Zaprojektowane z myślą o głównym zadaniu zegara – odmierzaniu i pokazywaniu czasu.

Zegar analogowy wiszący duży 

		 15915163
1 15915170

Skuteczna
pielęgnacja jamy
ustnej

Biały			
Czarny			

289,00 PLN
249,00 PLN

śr. 264 × gł. 45 mm

Możesz skutecznie zadbać
o kieszenie przyzębowe doda-

Biały

jąc funkcję wibracji sonicznych

Czarny

do Twojej szczoteczki do zębów.
Załóż szczoteczkę MUJI na
uchwyt szczoteczki i używaj jej
jako szczoteczki sonicznej.
Dzięki ochronnej nakładce na
główkę szczoteczki, można ją

1

zabierać ze sobą i używać
o każdej porze dnia.

Elektroniczna szczoteczka do zębów 
38967330 Model nr: MJ-ET1

249,00 PLN

Zegar analogowy mały 

szer. 2.4 × gł. 3.2 × wys. 20.2 cm

2 15915217
		 15915224

Do zastosowania z następującymi szczoteczkami do zębów MUJI.
* Specyfikacja może ulec zmianie.

Wiszący lub stojący / Biały		
Wiszący lub stojący / Czarny		

249,00 PLN		
249,00 PLN

śr. 124 × gł. 44 mm

38970507 Przezroczysta biała / miękka 38970514 Przezroczysta niebieska / miękka

2

38970521 Przezroczysta brąz / miękka 38970538 Przezroczysta żółta / miękka
38970545 Biała / średnia

38970552 Niebieska / średnia

38970569 Brąz / średnia

38970576 Żółta / średnia



19,00 PLN

38970583 Zestaw szczoteczek do zębów miękkich 4 szt.
38970590 Zestaw szczoteczek do zębów średnich 4 szt.

69,00 PLN

Sprzęty domowe

Sprzęty domowe

Zegar na ścianę z cyframi wzorowanymi na tych z zegarów w miejscach
publicznych, z wytłoczonymi cyframi dla większej widoczności.

Szczoteczka do zębów 

dł: 18 cm

Zegar z alarmem

3

38673576 Wiszący lub stojący / Biały			

szer. 126 × gł. 40 × wys. 90 mm

199,00 PLN		

3

Zegar cyfrowy duży

4 15831975
		 15831982


Wiszący lub stojący / Biały
Wiszący lub stojący / Czarny

359,00 PLN

szer. 240 × gł. 57 × wys. 115 mm

4
Waga łazienkowa

Suszarka do włosów podróżna 

38969693 Model nr: MJ-WS1K EU

37143500 Model nr: MB-1002JP



289,00 PLN


śr. 6.1 × dł 12.3 × wys. 14.7 cm

Waga łazienkowa o delikatnym kształcie, przyjemna w użyciu nawet gdy stajesz
na niej gołymi stopami. Wyposażona w duży, czytelny wyświetlacz, nawet
w pozycji pionowej.

Kompaktowa suszarka do włosów, idealna na wyjazdy.
Można jej używać na całym świecie dzięki adapterom
(sprzedawane oddzielnie)

* Specyfikacja może ulec zmianie.
* Produkt niedostępny w Polsce

5 15831999
		 15832002


179,00 PLN

szer. 26.5 × gł. 20.8 × wys. 3.5 cm

Zegar cyfrowy średni
Wiszący lub stojący / Biały 
Wiszący lub stojący / Czarny

219,00 PLN

szer. 180 × gł. 52 × wys. 88 mm

5

Zegar cyfrowy mały

		 15832019
6 15832026


* Specyfikacja może ulec zmianie.
Pokrowiec

Wiszący lub stojący / Biały
Wiszący lub stojący / Czarny

169,00 PLN

szer. 120 × gł. 48 × wys. 61 mm
Zegar z wyświetlanym obrazem “godzina/minuta”. Zaprojektowany
z myślą o głównym zadaniu zegara- odmierzaniu i pokazywaniu czasu.

6
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Dobre życie

część 7

Sprzęty domowe

Wszystko zaczęło się od odtwarzacza CD.
Zegar z kukułką biały duży 



1

15832606 Wiszący lub stojący / Biały

399,00 PLN

szer. 255 × gł. 125 × wys. 267 mm
Każdy zegar z kukułką wyposażony jest w miechy, wykonane indywidualnie do
danego zegara. Duże cyfry zapewniają łatwość czytania godziny, gdy zegar wisi
na ścianie. Zegar wyposażony jest czujnik światła, dzięki któremu zegar w nocy
nie wydaje dźwięków.

Przemysł sprzętów ADG w Japonii jest

Zegar z kukułką biały 

i skuteczność działania. MUJI wykorzy-
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ogromny, a urządzenia są znane na całym
świecie ze względu na wysoką jakość

15832491 Wiszący lub stojący / Biały

stuje doświadczenie Japonii w świecie

319,00 PLN

technologii by tworzyć sprzęt gospodar-

szer. 95 × gł. 108 × wys. 204 mm

stwa domowego z myślą o jego użytkowniku. Sprzęt, który będzie zawierał rozwiązania,

których

klienci

nieświadomie

pragną lub potrzebują. W przypadku
sprzętów AGD działamy w ten sam sposób co w przypadku pozostałych produk-

Sprzęty domowe

tów oferowanych przez MUJI. Mają one
służyć w codziennym życiu.
Nasze urządzenia do kuchni, które zostały
zmodyfikowane w 2014 r. powstały dzięki
Zegarek na stojaku
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tej idei. Duże sprzęty, takie jak lodówki czy

15832453 Biały
15909322 Czarny

okapy są kwadratowe lub mają kąty. Małe
sprzęty AGD, takie jak urządzenia do go-

109,00 PLN

szer. 55 × gł. 55 × wys. 182 mm

towania ryżu, które bierzemy w ręce co-

Zegar wzorowany na stylu zegarów, które instalowane są w japońskich parkach.

dziennie są zaokrąglone. Kształt dużych
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urządzeń pasuje do linii ścian pomieszczenia, a okrągłe formy małych sprzętów
są nam bliższe i bardziej przyjazne. Wybieramy neutralne kolory i tekstury, które
naturalnie pasują do naszych kuchni.
Dzisiejsza linia sprzętów domowych MUJI
przywodzi na myśl nasz odtwarzacz CD
na ścianę z 2000 r. Proste urządzenie, które można włączyć i wyłączyć przez pociągnięcie sznureczka włącznika nie powsta-

Zegarek łazienkowy 
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61152516 Odporny na zachlapania / Biały

łoby gdyby naszym priorytetem była

125,00 PLN

jakość dźwięku. Nasz odtwarzacz zdobył

szer. 93 × gł. 26 × wys. 53 mm
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Odporny na pochlapanie zegar ma wbudowany termometr pozwalający sprawdzić
temperaturę w łazience. Wygodny minutnik oraz stoper ułatwiają kontrolę czasu
kąpieli.

Odtwarzacz CD z radiem, str. 183

serca klientów, którzy pragnęli prostych
rozwiązań by słuchać muzyki. Produkt
wciąż świetnie się sprzedaje.

*1

Chociaż było to pierwsze tego typu urządzenie, klienci intuicyjnie nauczyli się je
obsługiwać. Tworzenie urządzeń, które są
innowacyjne, ale działają intuicyjnie to je-

Zegarek buk z alarmem
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15832682



239,00 PLN

szer. 70 × gł. 41.5 × wys. 70 mm

den z celów MUJI.

„Projekty, które ludzie intuicyjnie rozumieją.”

Termo – higrometr buk
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15832699 			

239,00 PLN

szer. 70 × gł. 43.5 × wys. 70 mm

6

186

*1 Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne.

7

Termometr i wilgotnościomierz zamontowany w ramce z drewna bukowego.
Ma zaokrąglone krawędzie, co sprawia że jest przyjemny w dotyku.
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Zapytaj naszych
doradców

Doradcy MUJI służą radą w zakresie komponowania wnętrz, od kwestii
związanych z organizacją, przechowywaniem czy wyborem produktu aż
do aranżacji całego domu. Zawsze możesz poprosić o ich pomoc i radę.

Nasi styliści

Doradcy MUJI podzielą się z Tobą swoją wiedzą
na temat wyboru produktów i różnych rozwiązań,
pasujących do Twoich potrzeb. Po prostu zapytaj.

Zapytaj o radę w zakresie
wyposażenia wnętrz
odpowiedniego dla Ciebie.
Doradca – stylista wnętrz
Szukaj
pracowników
z taką plakietką

Pracujemy z naszymi klientami indywidualnie,
aby skutecznie pomóc im rozwiązać problemy
z przechowywaniem, wyborem mebli oraz aranżacją
całego domu.

Jesteśmy Twoim
osobistymi stylistami.
Doradca – stylista

Organizacja i przechowywanie

Aranżacja wnętrz

Wybór produktów

Pomogą Ci określić Twoje potrzeby związane

Korzystając z symulacji komputerowej, nasi

Udzielając wskazówek dotyczących

z przechowywaniem i dobrać produkty

doradcy na miejscu mogą pokazać Ci różne

wyboru produktów, pomogą Ci znaleźć

najbardziej pasujące do Twojego wnętrza.

opcje ustawienia mebli czy użycie kolorów.

te, które będą idealnie pasować do

* opcja dostępna w wybranych salonach MUJI

Twoich preferencji i potrzeb.

Szukaj
pracowników
z taką plakietką

Jesteśmy tu dla Ciebie, by pomóc Ci znaleźć styl
odpowiedni dla Ciebie, od wyboru rozmiaru i koloru po
dobór kompletnych mebli, takich jak szafy na ubrania.
Po prostu daj nam znać, że potrzebujesz pomocy.

Skontaktuj się z nami
Możesz się skontaktować z naszym doradcą

W sklepie

Telefon

E-mail

bezpośrednio w sklepie, przez telefon oraz e-mailowo.
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* Usługi doradztwa mogą się różnić w zależności od kraju. Dowiedz się jakie usługi są dostępne w Twoim kraju.
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Informacje na temat naszych sklepów
Wybór produktów w poszczególnych sklepach może być różny, a niektóre z nich mogą być w sprzedaży w ograniczonych
ilościach. Pamiętaj, że niektóre produkty mogą być niedostępne w danym czasie czy miejscu. Skontaktuj się z nami i zapytaj
o nasze sklepy i produkty. W zależności od lokalizacji sklepu i odległości wysyłki, koszty przesyłki mogą się różnić.

MUJI zdobywa nowe rynki
MUJI powstało w Japonii, ale wciąż poszukuje przyjaciół i relacji pozwalających na rozwój firmy na świecie.
Mamy nadzieję pomóc każdemu odkryć „proste, przyjemne życie” ucząc się jak dobre i przydatne są
przedmioty wokół nas.

MUJI/MUJI to GO
UK
Carnaby Street
41 Carnaby Street,
London, W1F 7DX
t +44 (0)20 7287 7323

Covent Garden
37-38 Long Acre,
London, WC2E 9JT
t +44 (0)20-7379-0820

House of Fraser Victoria
101 Victoria Street,
London, SW1E 6QT
t +44 (0)20-7828-2836

Kensington
157 Kensington High Street,
London, W8 6SU
t +44 (0)20-7376-2484

Kings Road
Odzież dziecięca

118-118A Kings Road,
London, SW3 4TR
t +44 (0)20-7823-8688

NIEMCY
FLAGSHIP Forum des Halles
Odzież dziecięca

Personalizacja

Place Carrée, Porte Pont-Neuf
75001 Paris
t +33 (0)1 85 08 62 86
f +33 (0)1 44 88 28 00

Saint Sulpice
30 rue Saint Sulpice
75006 Paris
t +33 (0)1 44 07 37 30
f +33 (0)1 44 07 37 31

Lyon Confluence
112 Cours Charlemagne
69002 Lyon
t +33 (0)4 82 53 91 77
f +33 (0)4 78 71 77 42

Beaugrenelle
Centre Commercial Beaugrenelle
Niveau -1 Magnétic 12 rue Linois
75015 Paris
t +33 (0)1 84 17 29 18
f +33 (0)1 45 75 85 46

Guildford
Unit 60–61,
The Friary Shopping Centre,
North Street, Guildford GU1 4YT
t +44 (0)1483-506-112

Oxford Street
187 Oxford Street,
London, W1D 2JY
t +44 (0)20-7437-7503

Selfridges London
400 Oxford Street,
London, W1A 1AB
t +44 (0)20-7318-3452

Tottenham Court Road
Unit 4/5, 6-17 Tottenham Court Road,
London, W1T 1BF
t +44 (0)20-7436-1779

Birmingham
Unit 2 Caxton Gate,
40-42 New Street,
Birmingham, B2 4EG
t +44 (0)121-643-1764

Selfridges Trafford
The Dome, Trafford Centre,
Manchester, M17 8DA
t +44 (0)161-629-1265

Islington
Angel Central,
14 Parkfield Street,
London, N1 0PS
t +44 (0)20-7704-5281

FRANCJA
Alésia
32 avenue du Général Leclerc
75014 Paris
t +33 (0)1 43 95 60 72
f +33 (0)1 45 42 10 04

Faubourg Saint Antoine
91 rue du Faubourg Saint Antoine
75011 Paris
t +33 (0)1 53 33 48 48
f +33 (0)1 55 78 04 08

Francs Bourgeois
47 rue des Francs Bourgeois
75004 Paris
t +33 (0)1 49 96 41 41
f +33 (0)1 42 77 58 59
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Berlin Hackescher Markt

Chiado

Hackescher Markt 1
10178 Berlin
t +49 (0)30 40054 291
f +49 (0)30 40054 296

Rua do Carmo 63 E 75
1200-093 Lisboa
t +351 213 478 115

Berlin Leipziger Platz

SZWECJA

Leipziger Platz 12
10117 Berlin
t +49 (0)30 206 295 79
f +49 (0)30 206 295 78

Düsseldorf
Odzież dziecięca

Kö-Galerie
Königsallee 60-62
40212 Düsseldorf
t +49 (0)211 860 66 61
f +49 (0)211 860 61 67

Frankfurt
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
t +49 (0)69 219 388 30
f +49 (0)69 219 388 40

Hamburg

WŁOCHY
Milano Corso Buenos Aires
Odzież dziecięca

Personalizacja

Corso Buenos Aires 36
20124 Milano
t +39 02 7428 1169
f +39 02 7428 1166

Milano – Porta Nuova Garibaldi
Odzież dziecięca

Piazza Gae Aulenti 8
20154 Milano
t +39 02 63793417
f +39 02 63793421

Torino
Via Garibaldi 3/B
10122 Torino
t +39 011 562 7259
f +39 011 541 041

Milano Via Torino
Via-Torino 22
20123 Milano
Open in September

Roma

Große Bleichen 31
20354 Hamburg
t +49 (0)40 350 16 332
f +49 (0)40 350 19 922

Köln
Minoritenstraße 1
50667 Köln
t +49 (0)221 277 58 677
f +49 (0)221 277 58 699

München
Odzież dziecięca

Fünf Höfe, Prannerpassage,
Kardinal-Faulhaber-Straße 11
80333 München
t +49 (0)89 208 039 710
f +49 (0)89 208 039 713

HISZPANIA
Barcelona Rambla de Catalunya
Rambla de Catalunya 81
08008 Barcelona
t +34 93 467 65 60

Barcelona L’illa

Via del Tritone 199/200
00187 Roma
t +39 06 6992 2053
f +39 06 6785 441

Centre Comercial L’illa Diagonal
Avgda.
Diagonal 545-565, 08029 Barcelona
t +34 93 444 37 44

Bologna

MUJI to GO El Corte Inglés
Portal de l’Angel

Via Ugo Bassi 6/A
40121 Bologna
t +39 051 263 676
f +39 051 265 371

MUJI to GO Venezia
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio
23-30121 Venezia
t +39 041 244 0076
f +39 041 524 2832

MUJI to GO La Rinascente
Piano -1 de La Rinascente
in Piazza Duomo
20121 Milano
t +39 02 72018083
f +39 02 89097386

PORTUGALIA

Avda. Portal de l’Àngel, 19 -21
08002 Barcelona
t +34 93 412 27 38

Madrid Fuencarral
C/Fuencarral, 36-38
28004 Madrid
t +34 91 521 08 47

Madrid Goya
Odzież dziecięca

Åhléns Stockholm City

Chiny
183 sklepy

UK
12 sklepów
Indie
2 sklepy

Irlandia
1 sklep

Klarabergsgatan 50
111 21 Stockholm
t +46 (0)8 676 60 00
f +46 (0)8 796 92 42

Åhléns Skanstull
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
t +46 (0)8 743 74 00
f +46 (0)8 743 74 10

Åhléns City Gothenburg
Nordstan, Östra Hamngatan 18
411 09 Göteborg
t +46 (0)313 33 40 00
f +46 (0)313 33 40 10

Åhléns Malmö
Södergatan 15
211 34 Malmö
t +46 (0)4 024 13 00
f +46 (0)4 024 13 10

Åhléns Mall of Scandinavia
Stjärntorget 2
169 79 Solna
t +46 (0)8 27 22 61

Åhléns Uppsala

Korea Południowa
19 sklepów

Szwecja
8 sklepów

Åhléns Östermalmstorg
Östermalmstorg 1-3
114 42 Stockholm
t +46 (0)72 580 31 72

Kanada
2 sklepy

Francja
7 sklepów

Polska
1 sklep

Tajlandia
13 sklepów

Portugalia
1 sklep

USA
12 sklepów

Hong Kong
Tajwan 17 sklepów
41 sklepów

Filipiny
7 sklepów

Hiszpania
6 sklepów
Niemcy
7 sklepów
Włochy
8 sklepów
Arabia Saudyjska
1 sklep
Bahrajn
1 sklep

Dragarbrunnsgatan 41
753 20 Uppsala
t +46 (0)18 64 07 00
f +46 (0)18 64 07 10

Singapur
10 sklepów
Kuwejt
2 sklepy

Malezja
5 sklepów

Zjednoczone
Emiraty Arabskie
4 sklepy

Indonezja
6 sklepów

Australia
3 sklepy
(Stan na 30 listopada 2016 r.)

Åhléns Täby
Stortorget 2
183 34 Täby
t +46 (0)8 638 31 00
f +46 (0)8 638 31 10

MUJI Global Site

http://www.muji.com/

POLSKA

MUJI Polska

http://www.muji.com/pl/

MUJI Mysia
Mysia 3 00-496
Warszawa
t +48 502 264 091
e-mail: muji@muji.com.pl

IRLANDIA
Dublin
Odzież dziecięca

5 Chatham St,
Dublin 2
t +353 (0)167 94591
f +353 (0)167 94592

C/Goya, 9
28001 Madrid
t +34 91 576 44 24

MUJI w Polsce

Kontakt

Online www.muji.com.pl

MUJI to GO El Corte Inglés
Castellana

Zapraszamy do salonu MUJI w Polsce!
Znajdziesz nas w Warszawie w Domu Handlowym Mysia 3.
ul. Mysia 3, 00-496 Warszawa

Nasz sklep z przyjemnością odpowie na Twoje pytania.
Zadzwoń pod numer +48 502 264 091 lub napisz
na adres: muji@muji.com.pl

Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu internetowego.
Teraz możesz kupować Twoje ulubione produkty MUJI
kiedy tylko chcesz poprzez naszą stronę internetową
www.muji.com.pl

Raimundo Fernández Villaverde, 65-79
28003 Madrid
t +34 91 770 85 21

Dołącz do nas na Facebooku:
www.facebook.com/MUJI.Polska
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