
PLUS new line

„Plus”  XXX 

Description:
„Plus” is a collection of innovative products, each of exceptional pattern. This surprising furniture and accessories perfectly complements Timoore’s 
collection. „Plus” is not a typical collection of a defined, homogenous style. It is more a collection of various, intriguing, and sometimes even funny 
elements. „Plus” is a way to experiment and look for new, esthetic solutions. 
Thanks to its specific, often not obvious form, „Plus” furniture can match well other collections, even classic ones. It can be a great counterpoint for 
many original interiors. 

Materials and colours:
The furniture is made of laminated board, MDF lacquered panels, naturally veneered chipboard or solid wood, depending on an element. In case 
of a SKY hanger the pegs are made of power - lacquered steel. 
The colours of „Plus” vary. The basic range comprises colours typical for Timoore’s collection such as: cream (C), blue (B), green(G), pink 
(P), orange (O), graphite (GRAF) and mint (MINTH).

We encourage you to use the color sampler collection „Plus” available from retailers.

„Plus” – te meble potrafią zakoczyć!

Opis:
„Plus” to zbiór innowacyjnych produktów, z których każdy wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem. Zaskakujące meble i dodatki 
doskonale uzupełnią podstawowe kolekcje Timoore’a. „Plus” nie jest typową kolekcją o określonej, jednorodnej stylistyce. To raczej zestaw 
różnorodnych, intrygujących, czasami nawet zabawnych przedmiotów. „Plus” to miejsce na ciekawe eksperymenty formalne, na szukanie 
nowych, estetycznych rozwiązań. 
Dzięki swojej specyficznej, często nieoczywistej formie, meble z linii „Plus” bardzo dobrze komponują się z innymi, nawet bardzo klasycznymi 
kolekcjami mebli. Mogą też być doskonałym  kontrapunktem dla wielu niebanalnych, dziecięco-młodzieżowych wnętrz.

Materiały i kolorystyka:
Meble „Plus” w zależności od bryły wykonane są z płyty laminowanej, lakierowanej płyty MDF, okleinowanej naturalnym fornirem płyty wiórowej,                    
a także z litego drewna. W przypadku wieszaka SKY zawieszki wykonane są z lakierowanej proszkowo stali.
Kolorystyka mebli „Plus” jest bardzo zróżnicowana. W swojej podstawowej palecie obejmuje typowe dla całej oferty Timoore’a kolory: kremowy (C), 
niebieski (B), zielony (G), różowy (P), pomarańczowy (O), grafitowy (GRAF) oraz miętowy (MINTH).
 

Zachęcamy do korzystania z próbników kolorystycznych kolekcji „Plus” dostępnych u sprzedawców.
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*Producent zastrzega sobie praw
o do zm

iany w
ym

iarów
 produktu.  D

effi
ne furiniture reserves the right to m

ake to its m
odels any technological and aesthetical im

provem
ent including m

odifications of size and m
aterials and w

ithout being orced to inform
 its consum

ers in advance.
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tri frame
kod produktu / product code:
PL-01-B, PL-01-P, PL-01-C, 
PL-01-O, PL-01-G, PL-01-MINTH

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość
(H) x (W)

40 cm x 50 cm*

ekspandery / expanders
kod produktu / product code:
PL-07-BLACK, PL-07-WHITE

LOFT łóżko pietrowe / LOFT bunk bed
kod produktu / product code:
PL-04-X-X-X

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

180 cm x 102 cm x 191 cm*

materac z pokorowcem do łóżka
mattress with cover for  bunk bed

kod produktu / product code:
PL-06-B, PL-06-G, PL-06-O, 
PL-06-P, PL-06-GR

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

15 cm x 80 cm x 180 cm*

pojemnik na pościel
underbed drawer

kod produktu / product code:
PL-05-B

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

21 cm x 88 cm x 79 cm*

wood shelf
kod produktu / product code:
PL-02-C-B, PL-02-C-P, PL-02C-C, PL-02-C-O, 
PL-02-C-G, PL-02-C-MINTH

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

175 cm x 118 cm x 24 cm*

color box
kod produktu / product code:
PL-03-B, PL-03-P, PL-03-C, 
PL-03-O, PL-03-G, PL-03-MINTH

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

40 cm x 40 cm x 30 cm*

materac z pokrowcem
mattress with cover

kod produktu / product code:
C01-01-180-(…)

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

15 cm x 80 cm x 180 cm*

poduszki tylne - komplet
back cousions - set

kod produktu / product code:
PL-08-BACK-(…) 

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość x grubość
(H) x (W) x (T)

32 cm x 87 cm x 12 cm*

poduszki boczne - komplet
side cousions - set

kod produktu / product code:
PL-08-R/L-(…)

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość x grubość
(H) x (W) x (T)

27 cm x 79 cm x 6 cm*

LOFT sofa 
LOFT day bed

kod produktu / product code:
PL-08

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość x długość
(H) x (W) x (L)

83 cm x 85 cm x 195 cm*

pojemnik na pościel
underbed drawer

kod produktu / product code:
PL-08-C , PL-08-BLA

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość x głębokość
(H) x (W) x (D)

21 cm x 88 cm x 81 cm*

SKY wieszak / SKY hanger
kod produktu / product code:
PL-01-C-B, PL-01-C-P, PL-01-C-C, PL-01-C-O, 
PL-01-C-G, PL-01-C-CB, PL-01-C-MINTH

wymiary / dimensions: 
wysokość x szerokość
(H) x (W)

45 cm x 45 cm*




