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2 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

stół rozkładany, wymiary: 120÷160/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - ciemny szary

extension table, dimensions: 120÷160/80/76 cm, material: laquered MDF / painted steel, color: MDF - dark grey

 wymiary: 180/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: MDF - biały

dimensions: 180/90/76 cm, material: laquered MDF / stainless steel, color: MDF - white

Elias + krzesła k143 / elias + K143 chairs

lanDon + krzesła k151 / landon + K151 chairs
lanDon + krzesła k103  

landon + K103 chairs

nowość
new

nowość
new
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3wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 120/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biały

dimensions: 120/80/76 cm, material: laquered MDF / painted steel, color: MDF - white

stół rozkładany, wymiary: 130÷210/80/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: biały

extension table, dimensions: 130÷210/80/75 cm, material: laquered MDF / painted steel, color: white

aDonis + krzesła k70 / adonis + K70 chairs

stanFoRD + krzesła k128 / stanFord + K128 chairs

nowość
new

nowość
new

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



4 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

RonalD + krzesła k108

ronald + K108 chairs

k103

wymiary: 120/70/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - biały

dimensions: 120/70/76 cm, material: laquered MDF / chrome steel, color: MDF - white

wymiary: 140/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - szary

dimensions: 140/80/76 cm, material: laquered MDF / chrome steel, color: MDF - grey

wymiary: a) 120/80/75 cm  
 b) 160/80/75 cm  
 c) 160÷200/90/75 cm 
materiał: MDF lakierowany, kolor: MDF - biały

FaRon + krzesła k121 / Faron + K121 chairs

oWEn + krzesła k104 / owen + K104 chairs

RonalD + krzesła k104 / ronald + K104 chairs
dimensions: a) 120/80/75 cm  
 b) 160/80/75 cm  
 c) 160÷200/90/75 cm 
material: laquered MDF, color: MDF - white

nowość
new

nowe wymiary
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5wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

stEWaRt + krzesła k109

stewart + K109 chairs

wymiary: 140/80/75 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - mleczny, MDF - biały

dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / laquered MDF, color: glass - milky, MDF - white

wymiary: 150/90/75 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - bezbarwny, MDF - czarno-biały

dimensions: 150/90/75 cm, material: glass / laquered MDF, color: glass - transparent, MDF - black / white

wymiary: 150/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolory: szkło - czarny lub biały, MDF - czarno-biały

dimensions: 150/90/76 cm material: glass / laquered MDF, colors: glass - black / white, MDF - black / white

noRman + krzesła k110 / norMan + K110 chairs

PREston + krzesła k107 / preston + K107 chairs

stEWaRt + krzesła k105 / stewart + K105 chairs

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



6 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

jUPitER + krzesła k140 / Jupiter + K140 chairs

vEsPER + krzesła k132 / vesper + K132 chairs

jUPitER + krzesła k148  

Jupiter + K148 chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - ekstra biały

dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / laquered MDF, color: glass - extra white

wymiary: 150/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - czarny

dimensions: 150/90/76 cm, material: glass / laquered MDF, color: glass - black

nowość
new

nowość
new
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7wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

jonas + krzesła k145 / Jonas + K145 chairs

HElios + krzesła k142 / Helios + K142 chairs

wymiary: 165/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - ekstra biały

dimensions: 165/90/76 cm, material: glass / laquered MDF, color: glass - extra white

wymiary: 160/90/75 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 160/90/75 cm, material: glass / laquered MDF / stainless steel, color: glass - transparent

nowość
new

nowość
new

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



8 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

kinGston + krzesła k150 / Kingston + K150 chairs

soCRatEs + krzesła k153 / soCrates + K153 chairs

wymiary: 100/100/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biały

dimensions: 100/100/76 cm, material: laquered MDF / painted steel, color: MDF - white

wymiary: 120/80/74 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały

dimensions: 120/80/74 cm, material: laquered MDF / beech solid wood, color: MDF - white

nowość
new

nowość
new
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9wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

soCRatEs kwadrat + krzesła k139 / soCrates square + K139 chairs

soCRatEs okrągły + krzesła k153 / soCrates round + K153 chairs

wymiary: 80/80/74 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały

dimensions: 80/80/74 cm, material: laquered MDF / beech solid wood, color: MDF - white

wymiary: ø80/74 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały

dimensions: ø80/74 cm, material: laquered MDF / beech solid wood, color: MDF - white

nowość
new

nowość
new

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



10 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

RaymonD + krzesła k154 / raYMond + K154 chairs

RaymonD + krzesła k135 / raYMond + K135 chairs

k127

wymiary: ø100/73 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: ø100/73 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

wymiary: ø100/73 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: ø100/73 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

nowość
new

nowość
new
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11wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

GalilEo + krzesła k139 / galileo + K139 chairs

omaR + krzesła k133 / oMar + K133 chairs

wymiary: ø80/74 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: szkło - szary

dimensions: ø80/74 cm, material: glass / fiberglass material - laquered, color: glass - grey

wymiary: ø90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - biały

dimensions: ø90/75 cm, material: laquered MDF / chrome steel, color: MDF - white

GalilEo + krzesła k123

galileo + K123 chairs

omaR + krzesła k135

oMar + K135 chairs

nowość
new

nowość
new

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



12 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

anton + krzesła k144 / anton + K144 chairs

DEvon + krzesła k141 / devon + K141 chairs

wymiary: 140/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - czarny

dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black

wymiary: 160/90/75 cm, materiał: szkło / PVC / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny z czarnym pasem

dimensions: 160/90/75 cm, material: glass / PVC / chrome steel, color: glass - transparent with black strip

DEvon + krzesła k146

devon + K146 chairs

nowość
new

nowość
new
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13wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

lambERt + krzesła k131 / laMbert + K131 chairs

lambERt + krzesła k147 / laMbert + K147 chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷180/80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - ekstra biały z bezbarwną obwódką

extension table, dimensions: 120÷180/80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - extra white with transparent edge

stół rozkładany, wymiary: 120÷180/80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - czarny z bezbarwną obwódką

extension table, dimensions: 120÷180/80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - black with transparent edge

nowość
new

nowość
new

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



14 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

DaRWin + krzesła k130 / darwin + K130 chairs

bEnjamin + krzesła k129 / benJaMin + K129 chairs

stół rozkładany, wymiary: 120÷180/80/76 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - mleczny

extension table, dimensions: 120÷180/80/76 cm, material: glass / painted steel, color: glass - milky

stół rozkładany, wymiary: 140÷200/90/75 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / stal malowana, kolor: szkło - mleczny, MDF - szary

extension table, dimensions: 140÷200/90/75 cm, material: glass / laquered MDF / painted steel, color: glass - milky, MDF - grey

nowość
new

nowość
new
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15wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

kayDEn + krzesła k149 / KaYden + K149 chairs

HamlEt + krzesła k51 / HaMlet + K51 chairs

stół rozkładany, wymiary: 140÷200/90/76 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - beżowy

extension table, dimensions: 140÷200/90/76 cm, material: glass / painted steel, color: glass - beige

stół rozkładany, wymiary: 110/55÷110/76 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - czarny

extension table, dimensions: 110/55÷110/76 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black

nowość
new

nowość
new

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



16 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

CEzaR + krzesła k155 / CeZar + K155 chairs

lEyton + krzesła k136 / leYton + K136 chairs

wymiary: 120/80/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - biały

dimensions: 120/80/75 cm, material: laquered MDF / chrome steel, color: MDF - white

stół rozkładany, wymiary: 118/70÷118/78 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - czarny

extension table, dimensions: 118/70÷118/78 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - black

nowość
new

nowość
new
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17wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

CURtis + krzesła k134 / Curtis + K134 chairs

zEUs + krzesła k148 / Zeus + K148 chairs

wymiary: 120/80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny z białym pasem

dimensions: 120/80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent with white strip

wymiary: 140/80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny z białymi prostokątami

dimensions: 140/80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent with white rectangles

CURtis + krzesła k137

Curtis + K137 chairs

zEUs + krzesła k132

Zeus + K132 chairs

nowość
new

nowość
new

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



18 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

CyRyl + krzesła k100 / CYrYl + K100 chairs

moDEst + krzesła k147 / Modest + K147 chairs

wymiary: ø80/74 cm, materiał: szkło / stal chromowana / marmur, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: ø80/74 cm, material: glass / chrome steel / marble, color: glass - transparent

wymiary: ø110/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - mleczny

dimensions: ø110/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - milky
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19wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

kEnt + krzesła k70C / Kent + K70C chairs

loGan + krzesła k135 / logan + K135 chairs

l31 + krzesła k138 / l31 + K138 chairs

stół rozkładany, wymiary: 80÷130 /80/76 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolory: szkło - czarny, czerwony, fioletowy, beżowy lub mleczny

extension table, dimensions: 80÷130/80/76 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black, red, purple, beige, milky

stół rozkładany, wymiary: 96÷142/70/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - mleczny lub czarny

extension table, dimensions: 96÷142/70/75 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - milky, black

stół rozkładany, wymiary: 110÷170/74/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - czarny lub beżowy

extension table, dimensions: 110÷170/74/76 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - black, beige

nowe kolory
new colors

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

k137

k119

stoły z blatam
i szklan
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i i m

DF / glass and M
dF top tables



20 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

l1 + krzesła k112 / l1 + K112 chairs

Elton + krzesła k120 / elton + K120 chairs

nEstoR + krzesła k106 / nestor + K106 chairs

wymiary: 140÷190/90/74 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - bezbarwno-mleczny

extension table, dimensions: 140÷190/90/74 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - transparent / milky

stół rozkładany, wymiary: 100÷150/80/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - beżowy

extension table dimensions: 100÷150/80/75 cm material: glass / chrome steel color: glass - beige

stół rozkładany, wymiary: 130/80÷130/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - szary

extension table, dimensions: 130/80÷130/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - grey
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21wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

EGon + krzesła k54 / egon + K54 chairs

Pablo ii + krzesła k51 / pablo ii + K51 chairs

sPEnCER + krzesła k114 / spenCer + K114 chairs

wymiary: 120/70/75 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: blat górny – bezbarwny, blat dolny – czarny z kolorowymi wzorami

dimensions: 120/70/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: top – colorless, bottom – black with colored patterns

wymiary: 140/80/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 140/80/75 cm material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

wymiary: 125/75/77 cm, materiał: szkło / aluminium malowane, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 125/75/77 cm, material: glass / painted aluminum, color: glass - transparent

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



22 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

vElvEt + krzesła k80 / velvet + K80 chairs

WaltER + krzesła k60 / walter + K60 chairs

WaltER ii + krzesła k85 / walter ii + K85 chairs

wymiary: 140/80/75 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło - czarny

dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - black

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło - czarny

dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - black

wymiary: 130/80/74 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło - czarny

dimensions: 130/80/74 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - black
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23wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

bonD + krzesła k4 / bond + K4 chairs

CRistal + krzesła k86 / Cristal + K86 chairs

CRistal + krzesła k4m / Cristal + K4M chairs

wymiary: 160/90/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwno-mleczny

dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent / milky

wymiary: 150/90/77 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło - bezbarwno-czarny

dimensions: 150/90/77 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - transparent / black

wymiary: 150/90/77 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło - bezbarwno-mleczny

dimensions: 150/90/77 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - transparent / milky

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



24 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

lEvis + krzesła k117 / levis + K117 chairs

lEvis + krzesła k25 / levis + K25 chairs

ERWin + krzesła k46 / erwin + K46 chairs

wymiary: 110/70/74 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 110/70/74 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

wymiary: 110/70/74 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 110/70/74 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

wymiary: 100/70/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 100/70/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent
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25wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

Dylan + krzesła k113 / dYlan + K113 chairs

EDGaR + krzesła k3 / edgar + K3 chairs

albERt + krzesła k76 / albert + K76 chairs

wymiary: 130/80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 130/80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

wymiary: 135/80/74 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 135/80/74 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

wymiary: 130/80/74 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 130/80/74 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

albERt + krzesła k72C

albert + K72C chairs

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



26 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

lEnaRt + krzesła k134 / lenart + K134 chairs

CoRWin bis + krzesła k2 / Corwin bis + K2 chairs

FoRbEs + krzesła k13 / Forbes + K13 chairs

wymiary: 130/80/75 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: blat górny - zielonkawy, blat dolny - czarny z jasnymi wzorami

dimensions: 130/80/75 cm, material: glass / stainless steel, color: top - green, bottom - black with light decorations

wymiary: 125/75/72 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 125/75/72 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

wymiary: 125/70/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 125/70/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent
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27wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

talon + krzesła k94 / talon + K94 chairs

salwador + krzesła K56 / salwador + K56 chairs

oliviER + krzesła k114 / olivier + K114 chairs

wymiary: 140/80/74 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: blat - bezbarwny z czarnym pasem

dimensions: 140/80/74 cm, material: glass / painted steel, color: transparent top with black strip

wymiary: 129/80/74 cm, materiał: szkło / drewno lakierowane, kolor: szkło - bezbarwno-czarny

dimensions: 129/80/74 cm, material: glass / laquered wood, color: glass - transparent / black

wymiary: 119/69/75 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 119/69/75 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - transparent

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



28 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

Gavin + krzesła k47 / gavin + K47 chairs

GotaRD + krzesła k114 / gotard + K114 chairs

GotaRD + krzesła k48 / gotard + K48 chairs

wymiary: 130/80/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana / PVC, kolory: szkło - bezbarwny, PVC - czarny lub ciemny brąz

dimensions: 130/80/75 cm, material: glass / chrome steel / PVC, colors: glass - transparent, PVC - black, dark brown

wymiary: 119/69/75 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna / PVC, kolor: szkło - bezbarwny, PVC - brąz

dimensions: 119/69/75 cm, material: glass / chrome steel / PVC, colors: glass - transparent, PVC - brown

wymiary: 119/69/75 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna / PVC, kolor: szkło - bezbarwny, PVC - czarny

dimensions: 119/69/75 cm, material: glass / stainless steel / PVC, color: glass - transparent, PVC - black
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29wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

abRaHam + krzesła k84 / abraHaM + K84 chairs

jim + krzesła k15 / JiM + K15 chairs

jaCkiE + krzesła k74 / JaCKie + K74 chairs

wymiary: 125/69/74 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - bezbarwno-czarny

dimensions: 125/69/74 cm, material: glass / painted steel, color: glass - transparent / black

wymiary: 130/80/75 cm, materiał: szkło / aluminium, kolor: szkło - czarny

dimensions: 130/80/75 cm, material: glass / aluminum, color: glass - black

wymiary: 140/90/75 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - bezbarwny, nogi - wenge

dimensions: 140/90/75 cm, material: glass / laquered MDF, color: glass - transparent, legs - wenge

stoły z blatam
i szklan

ym
i i m

DF / glass and M
dF top tables



30 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

k100

moDEst + krzesła k115 / Modest + K115 chairs

oRlanDo + krzesła k90 / orlando + K90 chairs

aDam + krzesła k75 / adaM + K75 chairs

wymiary: ø110/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - czarny

dimensions: ø110/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - black

wymiary: ø80/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: ø80/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

wymiary: ø90/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: ø90/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

moDEst + krzesła k89

Modest + K89 chairs
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31wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

stół rozkładany, wymiary: 109÷163/68/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - chrom, kolory: olcha lub dąb sonoma

extension table, dimensions: 109÷163/68/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, colors: alder, sonoma oak

stół rozkładany, wymiary: 109÷163/68/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - chrom, kolory: orzech, olcha lub wenge

extension table, dimensions: 109÷163/68/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, colors: walnut, alder, wenge

s2 + krzesła k9 / s2 + K9 chairs 

s1 + krzesła k79 / s1 + K79 chairs 

nowy kolor
new color

stół rozkładany, wymiary: 108÷148/108/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - chrom, kolor: czereśnia

extension table, dimensions: 108÷148/108/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, color: cherry

s3 + krzesła k82 / s3 + K82 chairs 

s1 + krzesła k13

s1 + K13 chairs

nowy kolor
new color

olcha
alder

orzech
walnut

wenge
wenge

olcha
alder

dąb sonoma
sonoma oak

stoły z blatam
i lam

inoW
an
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i / M

FC top tables



32 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

s4 + krzesła k84

s4 + K84 chairs

nowy kolor
new color

olcha
alder

wenge
wenge

buk
beech

czereśnia
cherry

olcha
alder

wenge
wenge

dąb sonoma
sonoma oak

stół z blatem kwadratowym, wymiary: 80/80/76 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana na obrzeżach ABS, nogi - chrom, kolory: olcha, wenge lub dąb sonoma

square top table, dimensions: 80/80/76 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, colors: alder, wenge, sonoma oak

s4 + krzesła k101 / s4 + K101 chairs 

stół z blatem okrągłym, wymiary: ø80/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - chrom, kolory: olcha lub wenge

round top table, dimensions: ø80/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, colors: alder, wenge

stół rozkładany, wymiary: 50÷100/78/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - chrom, kolory: czereśnia lub buk

extension table, dimensions: 50÷100/78/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, colors: cherry, beech

s5 + krzesła k102 / s5 + K102 chairs 

s6 + krzesła k7 / s6 + K7 chairs 

s5 + krzesła k83

s5 + K83 chairs
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33wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

stół z blatem prostokątnym, wymiary: 95/68/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - chrom, kolory: orzech lub dąb sonoma

rectangular top table, dimensions: 95/68/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, colors: walnut, sonoma oak

stół rozkładany, wymiary: 60÷120/60/73 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - chrom, kolor: olcha

extension table, dimensions: 60÷120/60/73 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, color: alder

a) wymiary: 180/90/75 cm, b) wymiary: 180/100/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa o gr. 18mm - laminowana, na obrzeżach ABS,  nogi - stal malowana, kolory: buk lub olcha

a) dimensions: 180/90/75 cm, b) dimensions: 180/100/75 cm, material: laminated furniture top, thick. 18 mm, ABS plastic on edges, legs - painted steel, colors: beech, alder

s14 + krzesła k9 / s14 + K9 chairs 

s8 + krzesła k46 / s8 + K46 chairs 

GoRDon + krzesła k84 / gordon + K84 chairs 

nowy kolor
new color

orzech
walnut

dąb sonoma
sonoma oak

stoły z blatam
i lam

inoW
an

ym
i / M

FC top tables



34 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

stół o wymiarach: 116/76/75 cm, materiał: blat - płyta komórkowa laminowana, siedziska krzeseł - sklejka, stelaże: stół - stal malowana proszkowo, krzesła - chrom, kolor: wenge

dimensions of table: 116/76/75 cm, material: table top - laminated cell board, seats of chairs - plywood, frames: table - powder coated steel, chairs: chrome, color: wenge

stół o wymiarach: 110/70/75 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolor: dąb sonoma

dimensions of table: 110/70/75 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames: powder coated steel, color: sonoma oak

stół o wymiarach: 120/75/75 cm, materiał: drewno lite, siedziska - tapicerka, kolor: ciemny orzech

dimensions of table: 120/75/75 cm, material: solid wood, seats of chairs - cloth, color: dark walnut

zestaw kElWin stół  + 4 krzesła / Kelwin set table  + 4 chairs

zestaw RalPH stół  + 4 krzesła / ralpH set table  + 4 chairs

zestaw baHamas stół  + 4 krzesła / baHaMas set table  + 4 chairs

nowość
new
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35wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

stół o wymiarach: 110/70/76 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolor: orzech

dimensions of table: 110/70/76 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: walnut

stół o wymiarach: 115/75/74 cm, materiał: blat - płyta MDF malowana, stelaże - drewno lite, siedziska - tapicerka, kolor: espresso

dimensions of table: 115/75/74 cm, material: table top - painted MDF, frames - solid wood , seats of chairs - upholstery, color: espresso

zestaw natan stół  + 4 krzesła / natan set table  + 4 chairs

zestaw nEW staRtER stół + 4 krzesła / new starter set table  + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/76 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolory: dąb jasny lub orzech

dimensions of table: 110/70/76 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, colors: light oak, walnut

zestaw lonGin stół  + 4 krzesła / longin set table  + 4 chairs

zEstaW
y stołoW

E / dininig sets



36 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

stół o wymiarach: 117/77/75 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolor: buk

dimensions of table: 117/77/75 cm, table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: beech

zestaw ElbERt stół  + 4 krzesła / elbert set table  + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/75 cm, materiał: blat - płyta komórkowa laminowana, siedziska krzeseł - płyta MDF laminowana, stelaże: stół i krzesła - stal malowana proszkowo, kolory: buk lub wenge

dimensions of table: 110/70/75 cm, material: table top - laminated cell board, seats of chairs - laminated MDF, frames: table and chairs - powder coated steel, colors: beech, wenge

stół o wymiarach: 82/50/75 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolory: buk lub wenge

dimensions of table: 82/50/75 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, colors: beech, wenge

zestaw lanCE stół  + 2 krzesła / lanCe set table  + 4 chairs

zestaw malColm stół  + 4 krzesła / MalColM set table  + 4 chairs
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37wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷240/90/74 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolory: ciemny orzech lub czereśnia ant. II

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷240/90/74 cm, material: top - MDF board + natural veneer, legs - solid wood, colors: dark walnut, ant. cherry II

nikoDEm + krzesła sEbastian 3 / niKodeM + sebastian 3 chairs

nowość
new

nowość
new

czereśnia ant. ii
ant. cherry ii

orzech ciemny
dark walnut

czereśnia ant. ii
ant. cherry ii

orzech ciemny
dark walnut

wymiary: 160÷200/90/76 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe), kolory:  czereśnia antyczna II lub ciemny orzech

dimensions: 160÷200/90/76 cm, material: top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood, colors: ant. cherry II, dark walnut

anDRE + krzesła jakUb / andre + JaKub chairs

stoły DREW
nianE / solid w

ood top tables



38 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷200/80/74 cm, materiał:  
a) płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)  
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: ciemny orzech, czereśnia ant. lub olcha

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/80/74 cm, material:  
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood  
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood 
colors: dark walnut, ant. cherry, alder

ERnEst 160/200 + krzesła vEnUs / ernest 160/200 + venus chairs

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 90÷195/90/75 cm, materiał: 
a) płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)  
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: olcha, ciemny orzech lub czereśnia ant. 

extension table (metal fence + roller), dimensions: 90÷195/90/75 cm, material:  
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood  
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood 
colors: alder, dark walnut, ant. cherry

FloRian + krzesła Dominik / Florian + doMiniK chairs

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

nowość
new
opcja okleina 
natualna

nowość
new
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39wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

vElni

stół rozkładany, wymiary: 90÷124/90/75 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: ciemny orzech

extension table, dimensions: 90÷124/90/75 cm, material: top - MDF board + natural veener, legs - solid wood, color: dark walnut

wymiary: ø106/73 cm, materiał: szkło / drewno lite, kolor: drewno - ciemny orzech, szkło - bezbarwny

dimensions: ø106/73 cm, material: glass / solid wood, color: drewno - dark walnut, glass - transparent

William + krzesła astoR / williaM + astor chairs

vinCEnt + krzesła k98 / vinCent + K98 chairs

wymiary: 140÷185/90/75 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: ciemny orzech

dimensions: 140÷185/90/75 cm, material: top - MDF board + natural veener, legs - solid wood, color: dark walnut

jEREmy + krzesła k97 / JereMY + K97 chairs

jEREmy + krzesła k98

JereMY + K98 chairs

stoły DREW
nianE / solid w

ood top tables



40 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 120÷150/75/76 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: ciemny orzech

dimensions: 120÷150/75/76 cm, material: top - MDF board + natural veener, legs - solid wood, color: dark walnut

wymiary: 150÷190/80/75 cm, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)  
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe) 
kolor: olcha, czereśnia antyczna lub ciemny orzech

dimensions: 150÷190/80/75 cm, material:  
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood 
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood  
colors: alder, ant. cherry, dark walnut

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: ciemny orzech

dimensions: 120/75/75 cm, material: top - MDF board + natural veener, legs - solid wood, color: dark walnut

RanDal + krzesła vElni / randal + velni chairs

aRnolD + krzesła Dominik / arnold + doMiniK chairs

tREnton + krzesła nikko / trenton + niKKo chairs

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

nowość
new

opcja okleina 
natualna

blat stołu / table top
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41wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 140÷180/80/75 cm, kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)  
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe)

dimensions: 140÷180/80/75 cm, colors: alder, ant. cherry, dark walnut, material: 
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood  
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood 

maRCEl + krzesła GERaRD 3 / MarCel + gerard 3 chairs

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny, wymiary: 140÷180/80/74 cm, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)  
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe) 

extension table (metal fence + roller), colors: alder, ant. cherry, dark walnut, dimensions: 140÷180/80/74 cm, material: 
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood  
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood

Emil + krzesła GERaRD 6 / eMil + gerard 6 chairs

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), kolory: olcha, czereśnia ant., orzech ciemny lub wenge, wymiary: 160÷200/90/74 cm, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)  
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe), 

extension table (metal fence + roller), colors: alder, ant. cherry, dark walnut, wenge, dimensions: 160÷200/90/74 cm, material: 
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood 
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood

ERnEst ii + krzesła nERo / ernest ii + nero chairs

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

wenge
wenge

ERnEst ii + krzesła albERt

ernest ii + albert chairs

nowość
new

opcja okleina 
natualna

nowość
new

opcja okleina 
natualna

nowość
new

opcja okleina 
natualna

stoły DREW
nianE / solid w

ood top tables



42 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

nowość
new

opcja okleina 
natualna

nowość
new

opcja okleina 
natualna

nowość
new

opcja okleina 
natualna

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny, wymiary: 160÷200/90/74 cm, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe) 
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe) 

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/90/74 cm, colors: alder, ant. cherry, dark walnut, material: 
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood 
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood 

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷200/80/74 cm, kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe) 
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe)

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/80/74 cm, colors: alder, ant. cherry, dark walnut, material: 
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood 
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷240/90/74 cm, kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe) 
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe)

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷240/90/74 cm, colors: alder, ant. cherry, dark walnut, material: 
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood 
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood, 

FiliP + krzesła HUbERt 2 / Filip + Hubert 2 chairs

FRyDERyk 160/200 + krzesła konRaD / FrYderYK 160/200 + Konrad chairs

FRyDERyk 160/240 + krzesła CitRonE / FrYderYK 160/240 + Citrone chairs

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut
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43wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

nowość
new

opcja okleina 
natualna

nowość
new

opcja okleina 
natualna

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 120÷160/68/74 cm, kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe) 
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe)

extension table (metal fence + roller), dimensions: 120÷160/68/74 cm, colors: alder, ant. cherry, dark walnut, material: 
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood 
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 120÷160/68/74 cm, kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)  
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe)

extension table (metal fence + roller), dimensions: 120÷160/68/74 cm, colors: alder, ant. cherry, dark walnut, material: 
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood  
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood 

wymiary: 150/90/74 cm, materiał: drewno lite, kolor: wenge 

dimensions: 150/90/74 cm, material: solid wood, color: wenge

ERnEst 120/160 + krzesła GERaRD 6 / ernest 120/160 + gerard 6 chairs

ERnEst 160/200 + krzesła sylWEk 1 / ernest 160/200 + sYlweK 1 chairs

kERRy bis + krzesła kERRy bis / KerrY bis + KerrY bis chairs

sylWEk 4

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny, wymiary: 160÷200/90/74 cm, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe) 
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe) 

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/90/74 cm, colors: alder, ant. cherry, dark walnut, material: 
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood 
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood 

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷240/90/74 cm, kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny, materiał: 
a) blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe) 
b) blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (bukowe)

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷240/90/74 cm, colors: alder, ant. cherry, dark walnut, material: 
a) top - laminated MDF board, legs - solid beech wood 
b) top - MDF board + natural veener, legs - solid beech wood, 

stoły DREW
nianE / solid w

ood top tables



44 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 90/68/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czereśnia ant.

dimensions: 90/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

wymiary: 115/68/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czereśnia ant.

dimensions: 115/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

stół rozkładany, wymiary: 120÷158/68/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czereśnia ant.

extension table, dimensions: 120÷158/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

DinnER 90 + krzesła taPo / dinner 90 + tapo chairs

DinnER 115 + krzesła RaFo / dinner 115 + raFo chairs

DinnER 120/158 + krzesła taPo / dinner 120/158 + tapo chairs

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry
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45wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 90/68/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czereśnia ant.

dimensions: 90/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

wymiary: 115/68/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czereśnia ant.

dimensions: 115/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

stół rozkładany, wymiary: 120÷158/68/74 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czereśnia ant.

extension table, dimensions: 120÷158/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

wymiary: ø106/75 cm, materiał: drewno lite, kolor: czereśnia antyczna

dimensions: ø106/75 cm, material: solid wood, color: ant. cherry

stół rozkładany, wymiary: 106÷140/106/75 cm, materiał: drewno lite, kolor: czereśnia antyczna 

extension table, dimensions: 106÷140/106/75 cm, material: solid wood, color: ant. cherry

wymiary: 120÷158/75/75 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolory: czereśnia ant. lub olcha 

extension table, dimensions: 120÷158/75/75 cm, material: top - MDF board + natural veener, legs - solid wood, colors: ant. cherry, alder

izzy + krzesła k98 / iZZY + K98 chairs

lERoy + krzesła k38 / leroY + K38 chairs

s10 + krzesła k40 / s10 + K40 chairs

stoły DREW
nianE / solid w

ood top tables



46 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

stół rozkładany, wymiary: 170÷215/89/75 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: olcha

extension table, dimensions: 170÷215/89/75 cm, material: top - MDF board + natural veener, legs - solid wood, color: alder

wymiary: 140/80/76 cm, materiał: drewno lite, kolor: olcha złota

dimensions: 140/80/76 cm, material: solid wood, color: gold alder

wymiary: 140/80/76 cm, materiał: drewno lite, kolor: czereśnia antyczna

dimensions: 140/80/76 cm, material: solid wood, color: ant. cherry

s13 + krzesła k11 / s13 + K11 chairs

jason bis + krzesła jason bis / Jason bis + Jason bis chairs

jonny bis + krzesła jonny bis / JonnY bis + JonnY bis chairs
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47wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

stół rozkładany, wymiary: 170÷215/89/75 cm, materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: olcha

extension table, dimensions: 170÷215/89/75 cm, material: top - MDF board + natural veener, legs - solid wood, color: alder

wymiary: 140/80/76 cm, materiał: drewno lite, kolor: olcha złota

dimensions: 140/80/76 cm, material: solid wood, color: gold alder

wymiary: 140/80/76 cm, materiał: drewno lite, kolor: czereśnia antyczna

dimensions: 140/80/76 cm, material: solid wood, color: ant. cherry

wymiary: 75/75/75 cm, materiał: drewno lite, kolor: olcha złota

dimensions: 75/75/76 cm, material: solid wood, color: gold alder

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: drewno lite, kolor: olcha złota 

dimensions: 120/75/75 cm, material: solid wood, color: gold alder

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: drewno lite, kolor: czereśnia antyczna 

dimensions: 120/75/75 cm, material: solid wood, color: ant. cherry

Colin + krzesła DaniEl / Colin + daniel chairs

Calvin + krzesła bRUno i bRUCE / Calvin + bruno and bruCe chairs

Calvin + krzesła loREn / Calvin + loren chairs

stoły DREW
nianE / solid w

ood top tables
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macchiato

nowość
new

nowość
new

nowość
new

długość zestawu: 260 cm, blat grubości 28 mm, obrzeża ABS 
szuflada na metaboxach (80), regulowane zawieszki, nogi aluminiowe  
kolory: front - biały / wenge arusha, korpus - biały, blat - granit

lenght of the set: 260 cm, worktop thick. 28 mm, ABS edges, 
metalbox drawer (80), adjustable hangers, aluminum legs 
color: front - white / wenge arusha, frame - white, worktop - granite

długość zestawu: 240 cm, blat grubości 28 mm, obrzeża ABS  
podnośnik gazowy, regulowane zawieszki, regulowane nogi 
fronty: płyta HPL - wysoki połysk 
kolory: front - szampański / latte, korpus - wenge, blat - granit

lenght of the set: 240 cm, worktop thick. 28 mm, ABS edges 
gas lift, adjustable hangers, adjustable legs  
fronts: high gloss HPL board,  
color: front - champagne / latte, frame - wenge, worktop - granite

długość zestawu: 260 cm, blat grubości 28 mm, obrzeża ABS  
podnośnik gazowy, regulowane zawieszki, regulowane nogi 
fronty: płyta HPL - wysoki połysk 
kolory: front - szampański / macchiato, korpus - wenge, blat - granit

lenght of the set: 260 cm, worktop thick. 28 mm, ABS edges 
gas lift, adjustable hangers, adjustable legs  
fronts: high gloss HPL board,  
color: front - champagne / macchiato, frame - wenge, worktop - granite

DaFnE 260

EstRaDa 240 

joWita 260

biały
white

latte

szampański
champagne

szampański
champagne

wenge arusha

260 cm

57
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80

80

40

60

31

85

240 cm
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60
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260 cm
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długość zestawu: 260 cm, podnośniki gazowe, blat grubości 28 mm  
kolory: front - orzech viva, korpus - wenge, blat - granit

lenght of the set: 260 cm, gas lift, worktop thick. 28 mm 
color: front - viva walnut, frame - wenge, worktop  - granite

długość zestawu: 240 cm, blat grubości 28 mm, obrzeża ABS  
podnośnik gazowy, regulowane zawieszki, regulowane nogi 
fronty: płyta HPL - wysoki połysk 
kolory: front - macchiato , korpus -biały, blat - granit

lenght of the set: 240 cm, worktop thick. 28 mm, ABS edges 
gas lift, adjustable hangers, adjustable legs  
fronts: high gloss HPL board,  
color: front - viva walnut, frame - wenge, worktop - granite

długość zestawu: 260 cm, podnośniki gazowe, blat grubości 28 mm 
kolory: front - orzech viva / priede arden, korpus - wenge, blat - granit

lenght of the set: 260 cm, gas lift, worktop thick. 28 mm 
color: front - viva walnut / priede arden, frame - wenge, worktop  - granite

amanDa 1 

aREna 240

amanDa 2

macchiato

orzech viva
viva walnut

orzech viva
viva walnut

priede arden

nowość
new

260 cm

57
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80
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260 cm
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długość zestawu: 260 cm,  
fronty wykonane z MDF, blat grubości 28 mm  
kolory: front - dąb mleczny, korpus - wenge, blat - granit

lenght of the set: 260 cm, MDF fronts, worktop thick. 28 mm 
color: front - milky oak, frame - wenge, worktop  - granite

długość zestawu: 260 cm  
fronty wykonane z MDF, blat grubości 28 mm 
kolory: front - śliwa wallis, korpus - wenge, blat - granit

lenght of the set: 260 cm, MDF fronts, worktop thick. 28 mm 
color: front - wallis plum, frame - wenge, worktop  - granite

długość zestawu: 260 cm  
fronty wykonane z MDF, blat grubości 28 mm 
kolory: front - orzech, korpus - wenge, blat - granit

lenght of the set: 260 cm, MDF fronts, worktop thick. 28 mm 
color: front - walnut, frame - wenge, worktop  - granite

maRGaREt 1 

maRGaREt 2

maRGaREt 3

260 cm
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220 cm

57

60

80

80

60

31

57

85

202

40

długość zestawu: 220 cm (* opcja SONIA 240, dodatkowy słupek) 
blat grubości 28 mm 
kolory: front - śliwa wallis, korpus - biały, blat - granit

lenght of the set: 220 cm (* SONIA 240 option, additional case) 
worktop thick. 28 mm 
color: front - wallis plum, frame - white, worktop  - granite

długość zestawu: 240 cm, podnośniki gazowe,  
szuflada na metaboxach (80), blat grubości 28 mm  
kolory: front - priede arden, wenge, korpus - wenge, blat - granit

lenght of the set: 240 cm, gas lift, 
metalbox drawer (80), worktop thick. 28 mm,  
color: front - priede arden, wenge, frame - wenge, worktop  - granite

długość zestawu: 240 cm, podnośniki gazowe,  
szuflada na metaboxach (80), blat grubości 28 mm  
kolory: front - priede arden / wenge, korpus - wenge, blat - granit

lenght of the set: 240 cm, gas lift, 
metalbox drawer (80), worktop thick. 28 mm 
color: front - priede arden / wenge, frame - wenge, worktop  - granite

sonia 220 (*240)

Ramona 1 

Ramona 2

240 cm
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52 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 120/65/40 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 120/65/40 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

wymiary: 120/65/40 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: czarny

dimensions: 120/65/40 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black

CyntHia

CyntHia

wymiary: 120/65/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

wymiary: 110/60/46 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 110/60/46 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

oCtavia

skanDia

wymiary: 110/70/48 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 110/70/48 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

EsPERanza

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany  
kolor: biały / dąb sonoma

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF  
color: white / sonoma oak

niaGaRa

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany  
kolor: biały / dąb sonoma

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF 
color: white / sonoma oak

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany  
kolor: biały / dąb sonoma

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF 
color: white / sonoma oak

CinDy

CaRissa

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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53wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

wymiary: ø80/27 cm, materiał: MDF lakierowany, kolor: biało-szary

dimensions: ø80/27 cm, material: lacquered MDF, color: grey / white

ClaUDia

miCHEllE

wymiary: 130/70/44 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 130/70/44 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black / white

PaRis

wymiary: ø80/34 cm, materiał: MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: ø80/34 cm, material: lacquered MDF, color: white

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black / white

wymiary: ø80/34 cm, materiał: MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: ø80/34 cm, material: lacquered MDF, color: black / white

maDElEinE

maGnolia

maDElEinE

wymiary: ø70/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szary

dimensions: ø70/50 cm, material: glass / chrome steel, color: grey

wymiary: 112/60/45 cm, materiał: MDF lakierowany / szkło / stal chromowana  
kolor: szaro-biały

dimensions: 112/60/45 cm, material: lacquered MDF / glass / chrome steel 
color: grey / white

RivamERlo

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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54 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 115/80/38 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: biały

dimensions: 115/80/38 cm, material: laquered MDF / chrome steel, color: white

aUREa

wymiary: 120/65/42 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 120/65/42 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

 wymiary: 120/70/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 120/70/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black / white

maDERa

DEbRa
wymiary: 130/70/46 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 130/70/46 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black / white

 ElEna

wymiary: 130/70/46 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 130/70/46 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black / white

valERiE

wymiary: 100/65/33 cm, materiał: MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 100/65/33 cm, material: lacquered MDF, color: black / white

wymiary: 100/65/33 cm, materiał: MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 100/65/33 cm, material: lacquered MDF, color: white

montana

montana

wymiary: 120/65/38 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 120/65/38 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

REGina
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nowy kolor
new color

55wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 110/60/42 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany  
kolor: orzech strukturalny

dimensions: 110/60/42 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF 
color: structural walnut

wymiary: 110/60/42 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany  
kolor: dąb sonoma

dimensions: 110/60/42 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF 
color: sonoma oak

wymiary: 110/60/42 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany  
kolor: wenge

dimensions: 110/60/42 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF  
color: wenge

EvElin

EvElin

EvElin

wymiary: 120/65/44 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany   
kolor: czarny / orzech

dimensions: 120/65/44 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF  
color: black / walnut

klaRa

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laquered MDF, color: black / white

wymiary: 110/65/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / laquered MDF, color: black / white

savana

HilaRy

wymiary: 120/65/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / laquered MDF, color: black / white

wymiary: 120/64/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 120/64/45 cm, material: glass / laquered MDF, color: white

sHanEll

linnEa
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56 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 120/65/46 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane 
kolor: szary

dimensions: 120/65/46 cm, material: glass / fiberglass material - laquered   
color: grey

wymiary: 120/65/46 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane 
kolor: czarny

dimensions: 120/65/46 cm, material: glass / fiberglass material - laquered   
color: black

CoRtina

CoRtina

wymiary: 59/59/39 cm, materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane 
kolor: biały

dimensions: 59/59/39 cm, material: fiberglass material - laquered   
color: white

montE

wymiary: 120/65/46 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane 
kolor: biały

dimensions: 120/65/46 cm, material: glass / fiberglass material - laquered   
color: white

CoRtina

wymiary: 115/65/44 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane 
kolor: fioletowy

dimensions: 115/65/44 cm, material: glass / fiberglass material - laquered   
color: purple

jasmin

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

wymiary: 115/65/44 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane 
kolor: biały

dimensions: 115/65/44 cm, material: glass / fiberglass material - laquered   
color: white

wymiary: 115/65/44 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane 
kolor: szary

dimensions: 115/65/44 cm, material: glass / fiberglass material - laquered   
color: grey

jasmin

jasmin

wymiary: 115/65/44 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane 
kolor: czarny

dimensions: 115/65/44 cm, material: glass / fiberglass material - laquered   
color: black

jasmin
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57wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 120/60/45 cm, materiał: szkło / MDF + okleina naturalna, kolor: wenge

dimensions: 120/60/45 cm, material: glass / MDF + natural veener, color: wenge

maRina

wymiary: 50/50/45 cm, materiał: szkło / MDF + okleina naturalna, kolor: wenge

dimensions: 50/50/45 cm, material: glass / MDF + natural veener, color: wenge

wymiary: 60/60/45 cm, materiał: szkło / MDF + okleina naturalna, kolor: wenge

dimensions: 60/60/45 cm, material: glass / MDF + natural veener, color: wenge

Gaya

sUsan

wymiary: 60/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 60/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

sUsan
wymiary: 120/65/45 cm, materiał: szkło / MDF + okleina naturalna, kolor: wenge

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / MDF + natural veener, color: wenge

isabEl

nowy kolor
new color

nowość
new

nowość
new

wymiary: 120/65/46 cm, materiał: szkło / MDF + okleina naturalna, kolor: wenge

dimensions: 120/65/46 cm, material: glass / MDF + natural veener, color: wenge

ElizabEtH

wymiary: 120/65/45 cm, materiał: szkło / MDF + okleina naturalna, kolor: wenge

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / MDF + natural veener, color: wenge

DoRotHy

 wymiary: 120/60/45 cm, materiał: szkło / MDF + okleina naturalna, kolor: wenge

dimensions: 120/60/45 cm, material: glass / MDF + natural veener, color: wenge

nataliE
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58 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: ø90/38 cm, materiał: szkło / MDF + okleina naturalna, kolor: czarny

dimensions: ø90/38 cm, material: glass / MDF + natural veener, color: black

GEmma

wymiary: 120/65/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany  
kolor: wenge z białymi elementami

dimensions: 120/65/50 cm, material: glass / laminated MDF   
color: wenge with white elements

altEa H

wymiary: 120/65/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany  
kolor: dąb sonoma

dimensions: 120/65/50 cm, material: glass / laminated MDF   
color: sonoma oak

altEa H

nowy kolor
new color

wymiary: 120/65/46 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: orzech

dimensions: 120/65/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: walnut

silvia

wymiary: 110/60/42 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna / MDF laminowany  
kolor: orzech strukturalny

dimensions: 110/60/42 cm, material: glass / stainless steel / laminated MDF  
color: structural walnut

inGRiD

wymiary: 110/60/42 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna / MDF laminowany  
kolor: wenge

dimensions: 110/60/42 cm, material: glass / stainless steel / laminated MDF  
color: wenge

inGRiD

wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

simPlE

simPlE

nowość
new

nowość
new
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59wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laquered MDF, color: white

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

DianaDiana

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: buk

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: beech

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: cherry

Diana

Diana

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: silver

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / powder coated steel, color: silver

Diana

Diana

nowy kolor
new color

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szary

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: grey

Diana ii

nowość
new

wymiary: 110/60/47 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: orzech

dimensions: 110/60/47 cm, material: glass / laminated MDF, color: walnut

Diana PlUs
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60 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: cherry

 wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

Diana intRo

Diana intRo

wymiary: 120/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

wymiary: 120/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry

dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: cherry

Diana max

Diana max

wymiary: 120/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: orzech

dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: walnut

Diana max

wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

Diana intRo

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

wymiary: 130/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 130/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

manDy H

wymiary: 120/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

Diana max

ła
W

y 
/ C

oF
Fe

e 
ta

bl
es



61wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 119/68/42 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 119/68/42 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

kaREn

wymiary: 119/68/42 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: buk

dimensions: 119/68/42 cm, material: glass / laminated MDF, color: beech

wymiary: 119/68/42 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 119/68/42 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

kaREn

kaREn

wymiary: 120/64/46 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: buk

dimensions: 120/64/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: beech

wymiary: 120/64/46 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 120/64/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

vERa

vERa

nowy kolor
new color

wymiary: 130/70/47 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 130/70/47 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

bREnDa

nowy kolor
new color

wymiary: 70/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: orzech

dimensions: 70/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: walnut

wymiary: 70/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 70/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

amElia kWaDRat

amElia kWaDRat
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62 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

nowy kolor
new color

wymiary: 110/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: orzech

dimensions: 110/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: walnut

wymiary: 110/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 110/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

amElia

amElia

wymiary: 120÷158/65/64÷76 cm, materiał: blat - MDF laminowany, nogi - drewno bukowe  
kolory: olcha lub kasztan

dimensions: 120÷158/65/64÷76 cm, material: table top - laminated MDF, legs - beech wood  
colors: alder, chestnut

kaRol

wymiary: 120/70/53÷72 cm, materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany, kolor: dąb sonoma / biały

dimensions: 120/70/53÷72 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF, color: sonoma oak / white

CyPRian

nowość
new

nowość
new

nowość
new

wymiary: 125÷164/65/60÷72 cm; materiał: blat - MDF laminowany, nogi - drewno bukowe  
kolor: kasztan

dimensions: 125÷164/65/60÷72 cm, material: table top - laminated MDF, legs - beech wood  
color: chestnut

tymon

wymiary: 120/65/45 cm, materiał: MDF + okleina naturalna, kolor: wenge

dimensions: 120/65/45 cm, material: MDF + natural veener, color: wenge

valEntina

ława rozkładana i podnoszona, wymiary: 120÷158/68/55÷65 cm, materiał: blat - MDF laminowany,  
nogi - drewno bukowe kolory: olcha, ciemny orzech lub kasztan

extension and lifting coffee table, dimensions: 120÷158/68/55÷65 cm, material: top - laminated MDF,  
legs - beech wood, colors: alder, dark walnut, chestnut

ława rozkładana, wymiary: 120÷158/68/55 cm, materiał: blat - MDF laminowany, nogi - drewno bukowe, 
kolory: olcha, czereśnia ant., ciemny orzech lub wenge

extension coffee table, dimensions: 120÷158/68/55 cm, material: top - laminated MDF, legs - beech wood 
colors: alder, ant. cherry, dark walnut, wenge

klEmEns

kEnDRa

olcha
alder

orzech ciemny
dark walnut

kasztan
chestnut

olcha
alder

orzech ciemny
dark walnut

kasztan
chestnut
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63wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

ława z pufami, wymiary: ø100/46 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / eco skóra  
kolor: biało-czarny

coffee table with pouffes, dimensions: ø100/46 cm, material: glass / lacquered MDF / eco leather  
color: black / white

latoya

nowość
new

nowość
new

nowość
new

ława z pufami, wymiary: 130/70/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: buk 

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: beech

ława z pufami, wymiary: 130/70/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

nina

nina

ława z pufami, wymiary: 130/70/48 cm, materiał: szkło / MDF laminowany 
kolor: cherry ant.

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/48 cm, material: glass / laminated MDF 
color: antique cherry

ława z pufami, wymiary: 130/70/48 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/48 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

nina ii

nina ii

ława z pufami, wymiary: ø95/51 cm, materiał: szkło / PVC, kolor: czarny

coffee table with pouffes, dimensions: ø95/51 cm, material: glass / PVC, color: black

bElinDa

ława z pufami, wymiary: 84/84/47 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / eco skóra  
kolor: biały

coffee table with pouffes, dimensions: 84/84/47 cm, material: glass / lacquered MDF / eco leather  
color: white

FloRiDa

ława z pufami, wymiary: 90/90/49 cm, materiał: szkło / stal chromowana / PVC  
kolor: ciemny brąz

coffee table with pouffes, dimensions: 90/90/49 cm, material: glass / chrome steel / PVC 
color: dark brown

mEGan
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64 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 100/65/46 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge 

dimensions: 100/65/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

maRtina

wymiary: 100/65/46 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 100/65/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

wymiary: 120/65/43 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: buk

dimensions: 120/65/43 cm, material: glass / laminated MDF, color: beech

wymiary: 100/65/46 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry

dimensions: 100/65/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: cherry

maRtina

laURa

maRtina

wymiary: 100/65/46 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry ant.

dimensions: 100/65/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: antique cherry

maRtina

nowy kolor
new color

ława z pufami, wymiary: 130/70/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana / PVC 
kolor: ciemny brąz 

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/44 cm, material: glass / chrome steel / PVC  
color: dark brown

nina iii

ława z pufami, wymiary: 130/70/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana / PVC 
kolor: kremowy 

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/44 cm, material: glass / chrome steel / PVC  
color: creamy

nina iii

ława z pufami, wymiary: 120/65/44 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge 

coffee table with pouffes, dimensions: 120/65/44 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

stElla
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65wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 120/65/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry ant.

dimensions: 120/65/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: antique cherry

vita H

wymiary: 120/65/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 120/65/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

vita H

wymiary: 65/65/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry ant.

dimensions: 65/65/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: antique cherry

livia kWaDRat

wymiary: 65/65/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 65/65/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

livia kWaDRat

wymiary: 120/65/50 cm,  
materiał: szkło / MDF laminowany  
kolor: cherry

dimensions: 120/65/50 cm,  
material: glass / laminated MDF  
color: cherry

vERDa H

wymiary: 120/65/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry ant.

dimensions: 120/65/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: antique cherry

vERDa H

wymiary: 65/65/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry ant.

dimensions: 65/65/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: antique cherry

vERDa kWaDRat

wymiary: 65/65/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 65/65/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

vERDa kWaDRat

wymiary: 120/65/45 cm 
materiał: szkło / MDF laminowany 
kolor: cherry

dimensions: 120/65/45 cm 
material: glass / laminated MDF 
color: cherry

vERDa
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66 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

Calista

wymiary: 63/45/52 cm, materiał: szkło / MDF + okleina naturalna, kolor: cherry

dimensions: 63/45/52 cm, material: glass / MDF + natural veener, color: cherry

lisa

lisa

wymiary: 117/60/42 cm, materiał: szkło gięte, kolor: bezbarwno-czarny

dimensions: 117/60/42 cm, material: bent glass, color: transparent / black

wymiary: 63/45/52 cm, materiał: szkło / MDF + okleina naturalna, kolor: wenge

dimensions: 63/45/52 cm, material: glass / MDF + natural veener, color: wenge

wymiary: 120/59/42 cm, materiał: szkło gięte, kolor: zielono-czarny

dimensions: 120/59/42 cm, material: bent glass, color: green / black

Eva

wymiary: 125/60/43 cm, materiał: szkło gięte, kolor: grafitowy

dimensions: 125/60/43 cm, material: bent glass, color: graphite

PamEla

wymiary: 120/65/39 cm, materiał: szkło gięte, kolor: grafitowy

dimensions: 120/65/39 cm, material: bent glass, color: graphite

PEnEloPE

wymiary: 120/62/41 cm, materiał: szkło gięte, kolor: grafitowy

dimensions: 120/62/41 cm, material: bent glass, color: graphite

Paloma

wymiary: 120/65/43 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 120/65/43 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

livia ii
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67wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 65/65/50 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: czarny

dimensions: 65/65/50 cm, material: glass / powder coated steel, color: black

wymiary: 120/65/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / stainless steel

bEtty nEvaDa

wymiary: 120/70/42 cm, materiał: szkło / aluminium malowane, kolor: czarny

dimensions: 120/70/42 cm, material: glass / painted aluminum, color: black

wymiary: 110/70/44 cm, materiał: szkło / aluminium, kolor: nogi - czarny

dimensions: 110/70/44 cm, material: glass / aluminum, color: legs - black

CamERon DoloREs

wymiary: 120/65/41 cm, materiał: szkło / stal chromowana, podstawa - szkło

dimensions: 120/65/41 cm, material: glass / chrome steel, base - glass

jUlia

wymiary: 120/65/41 cm, materiał: szkło / stal chromowana, podstawa - szkło

dimensions: 120/65/41 cm, material: glass / chrome steel, base - glass

jUlia ii

wymiary: 110/65/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana, podstawa - szkło 
kolor: szkło (bezbarwne z czarnym obramowaniem)

dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / chrome steel, base - glass 
color: transparent glass with black edge

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / stainless steel

nikita

HaRRiEt
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68 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

nowość
new

wymiary: 56/56/60 cm  
materiał: szkło / stal chromowana / marmur

dimensions: 56/56/60 cm 
material: glass / chrome steel / marble

sEREna

kimbER

wymiary: 100/65/42 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 100/65/42 cm, material: glass / stainless steel

wymiary: 120/65/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna  
kolor: blat - bezbarwny, półka - mleczno / czarny 

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / stainless steel
color: top - transparent, shelf - milky / black

bRisa

FRiDa

FRiDa kWaDRat

wymiary: 100/60/46 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 100/60/46 cm, material: glass / chrome steel

wymiary: 65/65/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna 
kolor: blat - bezbarwny, półka - mleczno / czarny

dimensions: 65/65/45 cm, material: glass / stainless steel
color: top - transparent, shelf - milky / black

wymiary: 120/65/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna 

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / stainless steel

katRina

wymiary: 65/65/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna 

dimensions: 65/65/45 cm, material: glass / stainless steel

katRina kWaDRat

wymiary: 127/71/51 cm  
materiał: szkło / stal chromowana / marmur

dimensions: 127/71/51 cm  
material: glass / chrome steel / marble

isaURa

nowość
new

nowość
new
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69wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana 
kolor: szkło - bezbarwne z czarnym obramowaniem

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / chrome steel  
color: transparent glass with black edge

salomE

wymiary: 120/65/43,5 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna 

dimensions: 120/65/43,5 cm, material: glass / stainless steel

xaRa
wymiary: 90/70/42 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 90/70/42 cm, material: glass / chrome steel

tEss

wymiary: 120/70/46 cm, materiał: blat i podstawa - szkło, stelaż - stal chromowana

dimensions: 120/70/46 cm, material: base and top - glass, frame - steel chrome

PaUla
wymiary: 60/60/43 cm, materiał: szkło / stal chromowana
kolor: szkło - bezbarwne z czarnym obramowaniem

dimensions: 60/60/43 cm, material: glass / chrome steel  
color: transparent glass with black edge

salomE kWaDRat

wymiary: 119/65/45 cm,  materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 119/65/45 cm, material: glass / chrome steel

sCaRlEt
wymiary: 76/80/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 76/80/44 cm, material: glass / chrome steel

tEss iii

wymiary: 105/60/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana, podstawa - marmur

dimensions: 105/60/45 cm, material: glass / chrome steel, marble base

jEnniFER
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70 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 110/60/48 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 110/60/48 cm, material: glass / chrome steel

wymiary: 112/60/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 112/60/45 cm, material: glass / chrome steel

niColE

lEna

wymiary: 110/60/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 110/60/50 cm, material: glass / chrome steel

wymiary: 130/65/46 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 130/65/46 cm, material: glass / chrome steel

aUstinmEloDy

anGUs
wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / chrome steel

wymiary: 120/65/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana 

dimensions: 120/65/44 cm, material: glass / chrome steel

CaRmEn
wymiary: 110/60/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 110/60/44 cm, material: glass / chrome steel

Rosa

wymiary: 120/60/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana 

dimensions: 120/60/45 cm, material: glass / chrome steel

EDna
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71wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 109/60/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana / drewno, kolor: cherry 

dimensions: 109/60/44 cm, material: glass / chrome steel / wood, color: cherry

aDa

wymiary: 109/60/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana / drewno, kolor: wenge

dimensions: 109/60/44 cm, material: glass / chrome steel / wood, color: wenge

wymiary: 110/60/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana / drewno, kolor: buk

dimensions: 110/60/44 cm, material: glass / chrome steel / wood, color: beech

aDa

talia

bERta
wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / chrome steel

wymiary: 100/50/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 100/50/44 cm, material: glass / chrome steel

bElla

wymiary: 110/60/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 110/60/44 cm, material: glass / chrome steel

bRiGiD

wymiary: 110/60/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 110/60/44 cm, material: glass / chrome steel

aGnEs

wymiary: 110/60/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana / drewno, kolor: wenge

dimensions: 110/60/44 cm, material: glass / chrome steel / wood, color: wenge

olGa
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72 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

EDWin
wymiary: 60/60/45 cm, materiał: szkło / stal / PVC, kolor: PVC - brąz

dimensions: 60/60/45 cm, material: glass / steel / PVC, color: PVC - brown

ambER kWaDRat

alFa

wymiary: ø80/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: ø80/50 cm, material: glass / chrome steel

wymiary: 50/50/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: czarny

dimensions: 50/50/45 cm, material: glass / stainless steel, color: black

wymiary: ø75/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: ø75/45 cm, material: glass / chrome steel

oRbit

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / stal chromowana / drewno, kolor: wenge

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / chrome steel / wood, color: wenge

wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / stal / PVC, kolor: PVC - brąz

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / steel / PVC, color: PVC - brown

bianCa

ambER

wymiary: ø50/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: ø50/50 cm, material: glass / chrome steel

ElizE

wymiary: 110/60/44 cm, materiał: szkło / stal chromowana / drewno, kolor: wenge

dimensions: 110/60/44 cm, material: glass / chrome steel / wood, color: wenge

GloRia
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73wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: ø45/51 cm materiał: szkło / sklejka gięta malowana 
kolor: wenge

dimensions: ø45/51 cm, material: glass / painted bent plywood 
color: wenge

wymiary:  ø50/52 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: ø50/52 cm, material: glass / chrome steel

wymiary: ø45/50 cm  
materiał: szkło / sklejka gięta malowana / stal chromowana, kolor: wenge

dimensions: ø45/50 cm  
material: glass / painted bent plywood / chrome steel, color: wenge

wymiary: ø50/58 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: ø50/58 cm, material: glass / chrome steel

astRiDlUna

FaUna

iRis

 wymiary: ø45/48 cm materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: ø45/48 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

EstER

nowość
new

wymiary: ø45/49 cm, materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: ø45/49 cm, material: glass / chrome steel

wymiary: ø45/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana
kolor: blat - czarny

dimensions: ø45/50 cm, material: glass / chrome steel 
color: top - black

wymiary:  ø45/48 cm, materiał: drewno gięte / szkło
kolor: szkło - czarny, noga - cherry, podstawa: czarno-czerwona

dimensions: ø45/48 cm, material: bent wood / glass 
color: glass - black, leg - cherry, stand: black / red

wymiary: ø45/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana
kolor: blat - bezbarwny

dimensions: ø45/50 cm, material: glass / chrome steel 
color: top - transparent

wymiary: ø55/52 cm  
materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: biały

dimensions: ø55/52 cm,  
material: glass / fiberglass material - laquered, color: white

aikoalma

WEnDyalma

vEsta

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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74 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 40/40/42 cm  
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane  
kolor: biały

dimensions: 40/40/42 cm 
material: fiberglass material - laquered    
color: white

wymiary: 40/40/42 cm  
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane  
kolor: pomarańczowy

dimensions: 40/40/42 cm 
material: fiberglass material - laquered   
color: orange

nono nono

wymiary: 40/40/42 cm  
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane  
kolor: fioletowy

dimensions: 40/40/42 cm 
material: fiberglass material - laquered  
color: purple

wymiary: 40/40/42 cm  
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane  
kolor: czarny

dimensions: 40/40/42 cm
material: fiberglass material - laquered   
color: black

nono nono

nowość
new

nowy kolor
new color

wymiary: 45/38/45 cm  
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane  
kolor: biały

dimensions: 45/38/45 cm  
material: fiberglass material - laquered 
color: white

wymiary: ø45/57 cm  
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane   
kolor: biały

dimensions: ø45/57 cm  
material: fiberglass material - laquered 
color: white

wymiary: 45/38/45 cm  
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane  
kolor: czarny

dimensions: 45/38/45 cm  
material: fiberglass material - laquered 
color: czarny

DElta vivaDElta

wymiary: ø45/57 cm  
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane   
kolor: szary

dimensions: ø45/57 cm  
material: fiberglass material - laquered 
color: grey

wymiary: ø45/57 cm  
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane   
kolor: czarny

dimensions: ø45/57 cm  
material: fiberglass material - laquered 
color: black

viva

viva
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75wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

wymiary: 60/60/75 cm  
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo  
kolor: szary

dimensions: 60/60/75 cm  
material: laminated MDF / powder coated steel  
color: grey

wymiary: 60/60/75 cm  
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo  
kolor: fioletowy

dimensions: 60/60/75 cm  
material: laminated MDF / powder coated steel  
color: purple

wymiary: 60/60/75 cm  
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo  
kolor: pomarańczowy

dimensions: 60/60/75 cm  
material: laminated MDF / powder coated steel  
color: orange

wymiary: 43/44/80 cm, materiał: stal malowana proszkowo / PVC 
kolory: fioletowy, pomarańczowy lub szary 

dimensions: 43/44/80 cm, material: powder coated steel / PVC 
colors: purple, orange, grey

wymiary: ø30/44 cm materiał: stal malowana proszkowo / PVC 
kolor: fioletowy, pomarańczowy lub szary 

dimensions: ø30/44 cm, material: powder coated steel / PVC  
colors: purple, orange, grey

stolik maRio + krzesło Fox + taboret toy 
MARIO table + FOX chair + TOY stool

stolik maRio + krzesło Fox + taboret toy 
MARIO table + FOX chair + TOY stool

stolik maRio + krzesło Fox + taboret toy 
MARIO table + FOX chair + TOY stool

Fox toy
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76 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

 łóżko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 210/95/62 cm, materiał: MDF lakierowany
* łóżko bez materacy, w opcji materace MEDIOLAN o wymiarach: 191/91/10 cm

double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 210/95/62 cm, material: laquered MDF  
* bed without mattresses, optional mattresses MEDIOLAN, dimensions: 191/91/10 cm

FoRmUła 1

 wymiary: 210/98/60 cm, materiał: MDF lakierowany
* łóżko bez materaca, w opcji materac MEDIOLAN o wymiarach: 191/91/10 cm

dimensions: 210/98/60 cm, material: laquered MDF  
* bed without mattress, optional mattress MEDIOLAN, dimensions: 191/91/10 cm

 wymiary: 208/95/72 cm, materiał: MDF lakierowany
* łóżko bez materaca, w opcji materac MEDIOLAN o wymiarach: 191/91/10 cm

dimensions: 208/95/72 cm, material: laquered MDF  
* bed without mattress, optional mattress MEDIOLAN, dimensions: 191/91/10 cm

 łóżko ze świecącymi reflektorami, wymiary: 207/98/61 cm, materiał: MDF lakierowany
* łóżko bez materaca, w opcji materac MEDIOLAN o wymiarach: 191/91/10 cm

bed with on/off headlights, dimensions: 207/98/61 cm, material: laquered MDF  
* bed without mattress, optional mattress MEDIOLAN, dimensions: 191/91/10 cm

sPyDER Rs

PRinCEss

sPyDER Gt

 wymiary: 220/100/60 cm, materiał: MDF lakierowany
* łóżko bez materaca, w opcji materac MEDIOLAN o wymiarach: 191/91/10 cm

dimensions: 220/100/60 cm, material: laquered MDF  
* bed without mattress, optional mattress MEDIOLAN, dimensions: 191/91/10 cm

PRoton
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77wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

łóżko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/65 cm   
materiał: drewno sosnowe malowane, kolor: biały z widoczną strukturą drewna
* łóżko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm

double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 209/96/65 cm  
material: painted pine wood, color: white with visible wood structure  
* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

wymiary: 209/96/72 cm, materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna  
* łóżko bez materaca, w opcji materac NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm

dimensions: 209/96/72 cm, material: laquered pine wood, color: pine  
* bed without mattress, optional mattress NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

wymiary: 209/96/72 cm, materiał: drewno sosnowe malowane  
kolor: biały z widoczną strukturą drewna  
* łóżko bez materaca, w opcji materac NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm

dimensions: 209/96/72 cm, material: painted pine wood 
color: white with visible wood structure  
* bed without mattress, optional mattress NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

łóżko jednoosobowe, wymiary: łóżko - 197/89/115 cm, biurko - 85/50/71 cm  
materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolory: olcha lub sosna  
* łóżko w komplecie z materacem

single bed, dimensions: bed - 197/89/115 cm, desk - 85/50/71 cm 
material: laquered pine wood, colors: alder, pine  
* bed with mattress in complet

łóżko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/65 cm  
materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna   
* łóżko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm

double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 209/96/65 cm  
material: laquered pine wood, color: pine  
* bed without mattresses optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

lEoniE

maxima

FloRo

Emi
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78 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

łóżko jednoosobowe ze zjeżdżalnią, wymiary: 197/89/115 cm  
materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna lub olcha  
* łóżko w komplecie z materacem

single bed with slide, dimensions: 197/89/115 cm  
material: laquered pine wood, colors: pine or alder 
* bed with mattress in complet

łóżko jednoosobowe ze zjeżdżalnią, wymiary: 197/89/115 cm  
materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna, olcha lub biały
* łóżko w komplecie z materacem

single bed with slide, dimensions: 197/89/115 cm  
material: laquered pine wood, colors: pine, alder, white  
* bed with mattress in complet

łóżko jednoosobowe, wymiary: 197/86/115 cm  
materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna, olcha lub biały
* łóżko w komplecie z materacem

single bed, dimensions: 197/86/115 cm  
material: laquered pine wood, colors: alder, pine, white  
* bed with mattress in complet

łóżko piętrowe, wymiary: 198/87/144 cm  
materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna lub olcha  
* łóżko w komplecie z materacami, ** w opcji z szufladami

bunk bed, dimensions: 198/87/144 cm  
material: laquered pine wood, colors: pine, alder  
* bed with mattresses, ** with drawers in option

Flo

nEo PlUs

nEo

sam

nowość
new

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

nowość
new
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79wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

materac piankowy, wymiary: 200/90/12 cm  
materiał: wkład - pianka biała T18, poszycie - poliester + bawełna, kolor: niebieski

foam mattress, dimensions: 200/90/12 cm 
material: white foam T18, protector - polyester + cotton, color: blue

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu 
wymiary: 100/66/67÷79 cm materiał: MDF lakierowany / stal malowana 
kolor: biało-szary

desk with adjustable height and angle of table top 
dimensions: 100/66/67÷79 cm, material: laquered MDF / painted steel  
color: white / grey

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu 
wymiary: 109/55/62÷88 cm materiał: MDF / drewno lite lakierowane  
kolor: różowo - biały

desk with adjustable height and angle of table top 
dimensions: 109/55/62÷88 cm, material: MDF / laquered solid wood  
color: pink / white

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu  
wymiary: 100/66/67÷79 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana  
kolor: biało-różowy

desk with adjustable height and angle of table top  
dimensions: 100/66/67÷79 cm, material: laquered MDF / painted steel  
color: white / pink

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu 
wymiary: 109/55/62÷88 cm materiał: MDF / drewno lite lakierowane 
kolor: niebiesko - żółty

desk with adjustable height and angle of table top 
dimensions: 109/55/62÷88 cm, material: MDF / laquered solid wood 
color: blue / yellow

materac piankowy, jednostronnie pikowany, wymiary: 191/ 91/10 cm  
materiał: wkład - pianka biała T25, poszycie - 100% bawełna  
kolory: zielony, żółty, czerwony lub ciemno niebieski

foam mattress, one side quilted, dimensions: 191/91/10 cm 
material: white foam T25, protector - 100% cotton  
colors: green, yellow, red, dark blue
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80 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu,  
wymiary: 109/55/63÷96 cm materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna

desk with adjustable height and angle of table top,  
dimensions: 109/55/63÷96 cm, material: laquered pine wood, color: pine

wymiary: 35/40/65 cm
materiał: MDF / drewno lite lakierowane
kolor: biały

dimensions: 35/40/65 cm  
material: MDF / laquered solid wood 
color: white

wymiary: 36/40/65 cm
materiał: MDF lakierowany
kolor: różowo - biały

dimensions: 36/40/65 cm  
material: laquered MDF  
color: pink / white

wymiary: 93/55/190 cm, materiał: drewno sosnowe malowa-
ne kolor: biały z widoczną strukturą drewna

dimensions: 93/55/190 cm, material: painted pine wood  
color: white with visible wood structure

wymiary: 93/55/190 cm  
materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna

dimensions: 93/55/190 cm  
material: laquered pine wood, color: pine

wymiary: 139/33/144 cm, materiał: płyta meblowa laminowana, kolor: biały

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: white

wymiary: 32/32/31 cm, materiał: tkanina  
kolory: biały, czarny, beżowy, brązowy, czerwony,  
różowy, niebieski, pomarańczowy lub zielony

dimensions: 32/32/31 cm, material: cloth  
colors: white, black, beige, brown, red,  
pink, blue, orange, green

wymiary: 36/40/65 cm  
materiał: drewno sosnowe lakierowane 
kolor: sosna

dimensions: 36/40/65 cm  
material: laquered pine wood  
color: pine

wymiary: 36/40/65 cm
materiał: MDF lakierowany
kolor: niebiesko - żóły

dimensions: 36/40/65 cm  
material: laquered MDF  
color: blue / yellow
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81wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu,  
wymiary: 109/55/63÷96 cm materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna

desk with adjustable height and angle of table top,  
dimensions: 109/55/63÷96 cm, material: laquered pine wood, color: pine

wymiary: 49/46/48 cm, materiał: stal malowana / tkanina

dimensions: 49/46/48 cm, material: painted steel / cloth

wymiary: 49/46/48 cm, materiał: stal malowana / tkanina

dimensions: 49/46/48 cm, material: painted steel / cloth

wysokość: 166 cm, materiał: tworzywo, kolory: czerwony, niebieski, różowy lub zielony

height: 166 cm, material: plastic, colors: red, blue, pink, green

wymiary: 49/46/48 cm, materiał: stal malowana / tkanina

dimensions: 49/46/48 cm, material: painted steel / cloth

wymiary: 49/46/48 cm, materiał: stal malowana / tkanina

dimensions: 49/46/48 cm, material: painted steel / cloth

wysokość: 130 cm  
materiał: tworzywo 

height: 130 cm  
material: plastic

wysokość: 130 cm  
materiał: tworzywo 

height: 130 cm  
material: plastic

wymiary: 32/32/31 cm, materiał: tkanina  
kolory: biały, czarny, beżowy, brązowy, czerwony,  
różowy, niebieski, pomarańczowy lub zielony

dimensions: 32/32/31 cm, material: cloth  
colors: white, black, beige, brown, red,  
pink, blue, orange, green
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82 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

1. Łóżko BONITA, wymiary: 186/240/100 cm, materiał: eco skóra / stal chromowana
2. Szafka nocna SARA, wymiary: 53/38/44 cm, materiał: eco skóra 
kolory: biały, czarny, beżowy lub ciemny brąz

1. BONITA bed, dimensions: 186/240/100 cm, material: eco leather / chrome steel
2. SARA night stand, dimensions: 53/38/44 cm, material: eco leather
colors: white, black, beige, dark brown

1. Łóżko SAMARA, wymiary: 160/200/93 cm, materiał: eco skóra / drewno lite, kolory: biały, czarny lub ciemny brąz
2. Szafka nocna PRIMA, wymiary: 48/41/54 cm, materiał: eco skóra / drewno lite, kolory: biały lub czarny
3. Komoda CAMILA, wymiary: 81/41/116 cm, materiał: eco skóra / drewno lite, kolory: biały lub czarny
4. Komoda WANDA, wymiary: 107/41/77 cm, materiał: eco skóra / drewno lite, kolory: biały lub czarny
5. Lustro LST-1, wymiary: 71/91 cm, materiał: eco skóra / szkło, kolory: biały lub czarny

1. SAMARA bed, dimensions: 160/200/93 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black, dark brown
2. PRIMA night stand, dimensions: 48/41/54 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black
3. CAMILA dresser, dimensions: 81/41/116 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black
4. WANDA dresser, dimensions: 107/41/77 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black
5. LST-1 mirror, dimensions: 71/91 cm, material: eco leather / glass, colors: white, black
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83wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 160/200/92 cm, materiał: eco skóra, kolor: biało-czarny

dimensions: 160/200/92 cm, material: eco leather, color: white / black

wymiary: 160/200/108 cm, materiał: eco skóra / drewno lite, kolor: biały

dimensions: 160/200/108 cm, material: eco leather / solid wood, color: white

wymiary: 160/200/94 cm, materiał: eco skóra / stal chromowana, kolory: biały, czarny lub kremowy

dimensions: 160/200/94 cm, material: eco leather / chrome steel, colors: white, black, creamy

1. SAMARA bed, dimensions: 160/200/93 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black, dark brown
2. PRIMA night stand, dimensions: 48/41/54 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black
3. CAMILA dresser, dimensions: 81/41/116 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black
4. WANDA dresser, dimensions: 107/41/77 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black
5. LST-1 mirror, dimensions: 71/91 cm, material: eco leather / glass, colors: white, black
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84 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 90/200/92 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: czereśnia antyczna / czarny

dimensions: 90/200/92 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black

łóżko VERONICA 160, wymiary: 160/200/102 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: czereśnia antyczna / czarny 
łóżko VERONICA 180, wymiary: 180/200/102 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: czereśnia antyczna / czarny

VERONICA 160 bed, dimensions: 160/200/102 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
VERONICA 180 bed, dimensions: 180/200/102 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black

 wymiary: 160/200/98 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: czereśnia antyczna / czarny

dimensions: 160/200/98 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
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85wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 160/200/102 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: czereśnia antyczna / czarny

dimensions: 160/200/102 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black

wymiary: 160/200/102 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: biały / czarny

dimensions: 160/200/102 cm, material: solid wood / painted, steel color: white / black

wymiary: a) 90/200 cm, b) 160/200 cm, c) 180/200 cm
wkład: sprężyna typu bonnell, przekładki tapicerskie, 
mata kokosowa, płyty z pianki poliureatynowej T-25, 
pokrowiec: tkanina żakardowa, pikowana owatą 120 g/m2

wysokość: około 16 cm, twardość: średnia

dimensions: a) 90/200 cm, b) 160/200 cm, c) 180/200 cm
input: a bonnell spring, spacers upholstery,  
coconut mat, polyurethane foam T-25,
Cover: quilted jacquard fabric - 120 g/m2
height: approx.16 cm, hardness: medium

matilDa
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PolaRis

wymiary: 48/37/55 cm  
materiał: drewno lite / stal malowana  
kolor: czereśnia antyczna / czarny

dimensions: 48/37/55 cm  
material: solid wood / painted steel  
color: ant. cherry / black

wymiary: 45/35/48 cm  
materiał: drewno lite / stal malowana  
kolor: czereśnia antyczna / czarny

dimensions: 45/35/48 cm  
material: solid wood / painted steel  
color: ant. cherry / black

wymiary: 58/38/44 cm  
materiał: eco skóra 
kolory: biały, czarny, beżowy lub ciemny brąz

dimensions: 58/38/44 cm  
material: eco leather  
colors: white, black, beige, dark brown

wymiary: 48/41/54 cm  
materiał: eco skóra  
kolory: biały lub czarny

dimensions: 48/41/54 cm  
material: eco leather 
colors: white, black
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86 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

wymiary: 85/80/110 cm, materiał: skóra naturalna + eco skóra 
kolory: brązowy lub czarny

dimensions: 85/80/110 cm, material: natural leather + eco leather 
colors: brown, black

wymiary: 52/90/95 cm, materiał: drewno gięte 
kolor: olcha

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood 
color: alder

wymiary: 52/90/95 cm, materiał: drewno gięte / tkanina 
kolor: orzech

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood / cloth 
color: walnut

wymiary: 52/90/95 cm, materiał: drewno gięte 
kolor: orzech

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood 
color: walnut

wymiary: 52/90/95 cm, materiał: drewno gięte / tkanina 
kolor: olcha

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood / cloth 
color: alder

wymiary: 52/90/95 cm, materiał: drewno gięte / eco skóra 
kolor: olcha

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood / eco leather 
color: alder

wymiary: 52/90/95 cm, materiał: drewno gięte / tkanina 
kolor: orzech

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood / cloth 
color: walnut

wymiary: 81/79/105 cm, materiał: eco skóra 
kolor: jasny brąz

dimensions: 81/79/105 cm, material: eco leather 
color: light brown
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87wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

wymiary: 83/38/195 cm, materiał: płyta wiórowa laminowana / szkło / metal, kolory: orzech / czarny, dąb sonoma / biały, wenge / biały

dimensions: 83/38/195 cm, material: laminated chipboard / glass / metal, colors: walnut / black, sonoma oak / white, wenge / white

wymiary: 38/40/195 cm, materiał: płyta wiórowa laminowana / metal  
kolory: orzech / czarny, dąb sonoma / biały, wenge / biały

dimensions: 38/40/195 cm, material: laminated chipboard / metal 
colors: walnut / black, sonoma oak / white, wenge / white

wymiary: 116/35/92 cm, materiał: płyta wiórowa laminowana / metal  
kolory: orzech / czarny, dąb sonoma / biały, wenge / biały

dimensions: 116/35/92 cm, material: laminated chipboard / metal 
colors: walnut / black, sonoma oak / white, wenge / white

wymiary: 54/35/195 cm, materiał: płyta wiórowa laminowana / metal  
kolory: orzech / czarny, dąb sonoma / biały, wenge / biały

dimensions: 54/35/195 cm, material: laminated chipboard / metal 
colors: walnut / black, sonoma oak / white, wenge / white

wymiary: 117/55 cm, materiał: szkło

dimensions: 117/55 cm, material: glass
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88 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wysokość: 178 cm 
materiał: stal malowana proszkowo
kolory: czarny, różowy, zielony, szary lub biały

height: 178 cm 
material: powder coated steel 
colors: black, pink, green, grey, white

wysokość: 178 cm 
materiał: drewno / marmur
kolory: wenge, cherry ant. lub olcha

height: 178 cm 
material: wood / marble 
colors: wenge, antique cherry, alder 

wysokość: 179 cm 
materiał: drewno / marmur
kolory: cherry, olcha lub wenge

height: 179 cm
material: wood / marble 
colors: cherry, alder, wenge

wysokość: 174 cm 
materiał: drewno / marmur
kolor: wenge

height: 174 cm
material: wood / marble 
color: wenge

wysokość: 187 cm 
materiał: drewno / marmur
kolory: wenge, cherry ant. lub olcha

height: 187 cm
material: wood / marble 
colors: wenge, antique cherry, alder 

wysokość: 178 cm 
materiał: aluminium foliowane / marmur
kolor: wenge

height: 178 cm
material: foiled aluminum / marble 
color: wenge

wysokość: 179 cm 
materiał: stal foliowana / marmur
kolor: srebrny

height: 179 cm
material: foiled steel / marble 
color: silver 

wysokość: 176 cm 
materiał: drewno / marmur
kolory: mahoń, olcha lub wenge

height: 176 cm
material: wood / marble 
colors: mahogany, alder, wenge
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89wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: ø50 mm/178 cm 
materiał: drewno / marmur
kolory: wenge, cherry lub olcha

dimensions: ø50 mm/178 cm 
material: wood / marble 
colors: wenge, cherry, alder 

wysokość: 185 cm  
materiał: stal chromowana / drewno  
kolor: cherry ant.

height: 185 cm 
material: chrome steel / wood  
color: antique cherry

wysokość: 181 cm  
materiał: stal chromowana 

height: 181 cm
material: chrome steel

wysokość: 181 cm  
materiał: stal chromowana / drewno
kolor: cherry ant.

height: 181 cm
material: chrome steel / wood  
color: antique cherry

wysokość: 180 cm  
materiał: stal chromowana 

height: 180 cm
material: chrome steel

wysokość: 190 cm  
materiał: stal chromowana

height: 190 cm
material: chrome steel

wysokość: 183 cm  
materiał: stal chromowana / drewno malowane

height: 183 cm
material: chrome steel / painted wood

wysokość: 188 cm  
materiał: drewno gięte 
kolory: olcha lub wenge

height: 188 cm
material: bent wood
colors: alder, wenge

W22

W27

W24

W28

W25

W29

W26

W30
wysokość: 180 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / marmur  
kolor: srebrny

height: 180 cm
material: powder coated steel / marble 
color: silver
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90 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wysokość: 106 cm 
materiał: stal / drewno
kolor: buk / aluminium

height: 106 cm 
material: steel / wood 
color: beech / aluminum

wysokość: 116 cm 
materiał: stal chromowana

height: 116 cm
material: chrome steel 

wysokość: 107 cm 
materiał: stal chromowana / MDF
kolor: buk

height: 107 cm
material: chrome steel  / MDF 
color: beech

wysokość: 117 cm 
materiał: drewno gięte / stal chromowana 
kolory: wenge lub biały

height: 117 cm
material: bent wood / chrome steel 
colors: wenge, white

wymiary: 40/38/103 cm  
materiał: chrom dymiony / drewno  
kolor: buk

dimensions: 40/38/103 cm 
material: smoked chrome / wood
color: beech

wysokość: 108 cm 
materiał: stal chromowana / drewno
kolor: buk lub wenge

height: 108 cm
material: chrome steel / wood
colors: beech, wenge

wysokość: 110 cm 
materiał: drewno gięte / stal chromowana 
kolory: wenge lub biały

height: 110 cm
material: bent wood / chrome steel 
colors: wenge, white

wysokość: 115 cm 
materiał: drewno gięte / stal chromowana 
kolory: wenge lub biały

height: 115 cm
material: bent wood / chrome steel 
colors: wenge, white

wysokość: 116 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka / marmur 
kolor: biały

height:  116 cm  
material: chrome steel  / plywood / marble 
color: white

WU-1 WU-2 WU-4

WU-13

WU-20

WU-7

WU-14 WU-15 WU-19

wymiary: 77/15 cm
materiał: stal chromowana / drewno  
kolor: chrom / buk

dimensions:  77/15 cm
material: chrome steel / wood  
color: chrome / beech

wymiary: 77/14 cm 
materiał: stal chromowana / drewno  
kolor: chrom / buk

dimensions: 77/14 cm 
material: chrome steel / wood  
color: chrome / beech

wymiary: 90/40 cm  
materiał: stal chromowana / drewno  
kolor: buk

dimensions: 90/40 cm
material: chrome steel / wood  
color: chrome / beech
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91wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

regulowana wysokość  
wymiary: 88/44/94÷168 cm 
materiał: stal chromowana / plastik  
kolor: czarny 

adjustable height
dimensions: 88/44/94÷168 cm
material: chrome steel / plastic  
color: black

regulowana szerokość oraz wysokość  
wymiary: 90÷142/44/97÷170 cm 
materiał: stal chromowana / plastik  
kolory: czarny lub szary

adjustable width and height 
dimensions: 90÷142/44/97÷170 cm 
material: chrome steel / plastic  
colors: black, grey

regulowana wysokość  
wymiary: 88/44/94÷170 cm 
materiał: stal chromowana/ plastik 
kolory: czarny lub szary

adjustable height  
dimensions: 88/44/94÷170 cm 
material: chrome steel / plastic  
colors: black, grey

regulowana wysokość  
wymiary: 88/43/95÷163 cm 
materiał: stal chromowana / plastik
kolor: czarny

adjustable height 
dimensions: 88/43/95÷163 cm
material: chrome steel / plastic  
color: black

wymiary: 103/49/181 cm  
materiał: stal chromowana

dimensions:  103/49/181 cm
material: chrome steel

regulowana szerokość oraz wysokość 
wymiary: 88÷139/44/95÷170 cm 
materiał: stal chromowana / plastik  
kolor: czarny

adjustable width and height
dimensions: 88÷139/44/95÷170 cm
material: chrome steel / plastic 
color: black

regulowana wysokość 
wymiary: 88/44/94÷170 cm 
materiał: stal chromowana / plastik  
kolor: czarny

adjustable height
dimensions: 88/44/94÷170 cm
material: chrome steel / plastic  
color: black

regulowana wysokość  
wymiary: 78÷141/41/107÷166 cm 
materiał: stal chromowana / plastik 
kolor: czarny

adjustable height
dimensions: 78÷141/41/107÷166 cm
material: chrome steel / plastic 
color: black

WU-10 WU-11WU-8 WU-9

WU-18WU-12 WU-16 WU-17

wymiary: 62÷115/18/33 cm  
materiał: stal chromowana / plastik  
kolory: czarny lub fioletowy

dimensions:  62÷115/18/33 cm 
material: glass / plastic
colors:  black, purple

st-1
wymiary: 80/30/32 cm
materiał: stal chromowana / drewno lite 
kolory: czarny lub biały

dimensions: 80/30/32 cm
material: chrome steel / solid wood
colors: black, white

st-2

nowy kolor
new color

nowość
new

nowość
new

W
iEszaki / Hangers



92 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 60/40/75 cm  
materiał: MDF laminowany / drewno
kolor: buk

dimensions: 60/40/75 cm
material: MDF laminated / wood
color: beech

wymiary: 65/37/76 cm
materiał: szkło / stal chromowana
kolor: blat - czarny

dimensions: 65/37/76 cm
material: glass / chrome steel
color: top - black

wymiary: 56/40/54 cm
materiał: szkło / stal chromowana

dimensions: 56/40/54 cm
material: glass / chrome steel

baR-4baR-3baR-1

wymiary: ø42/71 cm 
materiał: szkło / stal chromowana 
kolor: czarny

dimensions: ø42/71 cm
material: glass / chrome steel
color: black

baR-8

wymiary: 69/42/74 cm 
materiał: szkło / stal chromowana  
kolor: bezbarwny

dimensions: 69/42/74 cm 
material: glass / chrome steel
color: transparent

wymiary: ø49/64 cm  
materiał: szkło / stal chromowana 
kolor: szkło czarno-czerwone

dimensions: ø49/64 cm  
material: glass / chrome steel
color: black / red glass

wymiary: 69/42/74 cm 
materiał: szkło / stal chromowana  
kolor: czarny

dimensions: 69/42/74 cm 
material: glass / chrome steel
color: black

baR-7baR-6 baR-7

wymiary: 33/38/94 cm  
materiał: stal chromowana / polipropylen twardy
kolor: mleczny

dimensions: 33/38/94 cm
material: chrome steel / hard polycarbonate
color: milky

REG-4 
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93wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 40/15/40 cm
materiał: sklejka gięta, malowana
kolor: wenge

dimensions: 40/15/40 cm
material: painted bent plywood
color: wenge

G-1

wymiary: 31/30/30 cm  
materiał: stal chromowana

dimensions: 31/30/30 cm 
material: chrome steel

wymiary: 32/30/26 cm 
materiał: akryl 
kolor: czerwony

dimensions: 32/30/26 cm 
material: acrylic
color: red

wymiary: 35/32/25 cm  
materiał: sklejka gięta, malowana 
kolor: wenge

dimensions: 35/32/25 cm 
material: painted bent plywood
color: wenge

wymiary: 36/20/30 cm
materiał: sklejka gięta, malowana
kolor: wenge

dimensions: 36/20/30 cm
material: painted bent plywood
color: wenge

wymiary: 37/26/29 cm  
materiał: sklejka gięta, malowana / stal chromowana  
kolor: wenge

dimensions: 37/26/29 cm  
material: painted bent plywood / chrome steel
color: wenge

G-5

G-6

G-4

G-2

G-3

wymiary: 32/30/26 cm 
materiał: akryl 
kolor: bezbarwny

dimensions: 32/30/26 cm 
material: acrylic
color: transparent

wymiary: 41/30/31 cm 
materiał: sklejka gięta / stal chromowana
kolor: wenge

dimensions: 41/30/31 cm
material: bent plywood / chrome steel
color: wenge

wymiary: 32/30/26 cm 
materiał: akryl 
kolor: szary

dimensions:  32/30/26 cm 
material: acrylic
color: grey

wymiary: 32/30/26 cm 
materiał: akryl 
kolor: niebieski

dimensions:  32/30/26 cm  
material: acrylic
color: blue

G-6

G-7

G-6

G-6

stoliki baRoW
E, REGały i GazEtniki / bar tables, sHelving and new

spaper stands



94 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 100/55/50 cm
materiał: szkło - gr. 10/8 mm  / MDF lakierowany
kolor: szkło - bezbarwny, MDF - mahoń

dimensions: 100/55/50 cm
material: glass - thickness 10/8 mm / lacquered MDF
color: glass - transparent, MDF - mahogany

wwymiary: 80/40/51 cm
materiał: szkło - gr. 10/6/6 mm szkło / aluminium piaskowane
kolor: szkło - czarny

dimensions: 80/40/51 cm
material: glass - thickness 10/6/6 mm / blasted aluminum
color: glass - black

wymiary: 100/40/51 cm 
materiał: szkło - gr. 10/6/6 mm / aluminium piaskowane
kolor: szkło - czarny 

dimensions: 100/40/51 cm
material: glass - thickness 10/6/6 mm / blasted aluminum
color: glass - black

wymiary: 110/45/41 cm  
materiał: szkło - gr. 10/8 mm / MDF laminowany  
kolor: szkło - bezbarwny, MDF - wenge

dimensions: 110/45/41 cm
material: glass - thickness 10/8 mm / laminated MDF
color: glass - transparent, MDF - wenge

wymiary: 145/45/41 cm
materiał: szkło - gr. 10/8 mm / MDF laminowany
kolor: szkło - bezbarwny, MDF - wenge

dimensions: 145/45/41 cm
material: glass - thickness 10/8 mm / laminated MDF
color: glass - transparent, MDF - wenge

Rtv-1

Rtv-4

Rtv-3

Rtv-5 bis

Rtv-7 bis
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95wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 200/48/37 cm
materiał: szkło - gr. 14 mm / MDF laminowany
kolor: szkło - bezbarwny, MDF - wenge 

dimensions: 200/48/37 cm
material: glass - thickness 14 mm /  laminated MDF
color: glass - transparent, MDF - wenge

Rtv-8

wymiary: 95/60/51 cm
materiał: szkło - gr. 10/7/7 mm / aluminium
kolor: szkło - bezbarwny

dimensions: 95/60/51 cm
material: glass - thickness 10/7/7 mm / aluminum
color: glass - transparent

wymiary: 110/40/45 cm  
materiał: szkło - gr. 8/6/6 mm / stal malowana
kolor: szkło - czarny

dimensions: 110/40/45 cm
material: glass - thickness 8/6/6 mm / painted steel
color: glass - black

wymiary: 95/60/51 cm
materiał: szkło - gr. 10/7/7 mm / aluminium
kolor: szkło - czarny

dimensions: 95/60/51 cm
material: glass - thickness 10/7/7 mm / aluminum
color: glass - black

wymiary: 80/40/50 cm  
materiał: szkło - gr. 8/6/6 mm / stal piaskowana
kolor: szkło - czarny

dimensions: 80/40/50 cm
material: glass - thickness 8/6/6 mm / blasted steel
color: glass - black

Rtv-13

Rtv-20

Rtv-13

Rtv-21

stoliki Rtv / tv stands



96 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 90/90/74 cm, 100/100/74 cm, 160/90/74 cm, 180/100/74 cm, 180/90/74 cm
materiał: blat - płyta MDF o gr. 32 mm - laminowana, nogi - drewno bukowe, kolory: olcha, orzech ciemny lub czereśnia ant.

dimensions: 90/90/74 cm, 100/100/74 cm, 160/90/74 cm, 180/100/74 cm, 180/90/74 cm 
material: table top - laminated MDF board, 32 mm thick., legs - beech wood, colors: alder, dark walnut, antique cherry

wymiary: ø180/74 cm (10-osobowy), materiał: blat - płyta MDF o gr. 32 mm - laminowana, nogi - drewno bukowe  
kolory: olcha, orzech ciemny lub czereśnia ant.

dimensions: ø180/74 cm (for 10 people), material: table top - laminated MDF board, 32 mm thick., legs - beech wood  
colors: alder, dark walnut, antique cherry

wymiary: 90/90/74 cm, 180/90/74 cm, 180/100/74 cm
materiał: blat - płyta wiórowa o gr. 18 mm - laminowana, oklejana listwą PVC - 2 mm, nogi - stalowe, malowane proszkowo, kolory: olcha, orzech ciemny lub czereśnia ant. 

dimensions: 90/90/74 cm, 180/90/74 cm, 180/100/74 cm 
material: table top - laminated chipboard, 18 mm thick., veneered with  2 mm PVC strip, legs - powder coated steel, colors: alder, dark walnut, antique cherry

samba + krzesła sylWEk 4  / saMba + sYlweK 4 chairs

RUmba + krzesła k67  / ruMba + K67 chairs

salsa (ze składanymi nogami) + krzesła k66  / salsa (with folding legs) + K66 chairs

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut
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97wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

wymiary: ø180/74 cm (10-osobowy), materiał: blat - płyta wiórowa o gr. 18 mm - laminowana, oklejana listwą PVC - 2 mm, nogi - stalowe, malowane proszkowo  
kolory: olcha, orzech ciemny lub czereśnia ant.

dimensions: ø180/74 cm (for 10 people), material: table top - laminated chipboard, 18 mm thick., veneered with 2 mm PVC strip, legs - powder coated steel 
colors: alder, dark walnut, antique cherry

tanGo (ze składanymi nogami) + krzesła FRanCo  / tango (with folding legs) + FranCo chairs

wymiary: ø60/67÷92 cm, materiał: stal chromowana / MDF lakierowany  
kolor: biały

dimensions: ø60/67÷92 cm, material: chrome steel / laquered MDF  
table color: white

wymiary: ø60/67÷92 cm 
materiał: stal chromowana / MDF lakierowany  
kolor: wenge

dimensions: ø60/67÷92 cm 
material: chrome steel / laquered MDF 
table color: wenge

sb-1 + hokery H-8 / sb-1 + H-8 stools

sb-1 + hokery H-30 / sb-1 + H-30 stools

wymiary: ø60/67÷92 cm, materiał: stal chromowana / MDF lakierowany  
kolor: czereśnia ant.

dimensions: ø60/67÷92 cm, material: chrome steel / laquered MDF  
table color: antique cherry

sb-1 + hokery H-7 / sb-1 + H-7 stools

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

wymiary: ø60/67÷92 cm, materiał: stal chromowana / MDF lakierowany  
kolor: czarny

dimensions: ø60/67÷92 cm, material: chrome steel / laquered MDF  
table color: black

sb-1 + hokery H-28 / sb-1 + H-28 stools

m
EblE baRoW

E i REstaURaCyjnE / bar and restaurant Furniture



98 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

wymiary: 60/60/72÷96 cm, materiał: stal chromowana / tworzywo ABS  
kolor: biało-czarny

dimensions: 60/60/72÷96 cm, material: chrome steel / ABS plastic  
table color: black / white

wymiary: 70/70/60 cm, materiał: stal chromowana / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 70/70/60 cm, material: chrome steel / lacquered MDF, table color: white

wymiary: ø60/72÷97 cm, materiał: stal chromowana / tworzywo ABS  
kolor: biały

dimensions: ø60/72÷97 cm, material: chrome steel / ABS plastic 
table color: white

wymiary: 40/39/63÷84 cm, materiał: stal chromowana / PVC 
kolory: czarny, czerwony, kremowy lub fioletowy 

dimensions: 40/39/63÷84 cm, material: chrome steel / PVC 
colors: black, red, creamy, purple

wymiar: ø70/57 cm, materiał: stal chromowana / MDF + okleina naturalna 
kolor: zebra

dimensions: ø70/57 cm, material: chrome steel / MDF + natural veener   
table color: zebra

wymiar: ø70/57 cm, materiał: stal chromowana / MDF lakierowany 
kolor: czarny

dimensions: ø70/57 cm, material: chrome steel / lacquered MDF  
table color: black

wymiar: ø70/57 cm, materiał: stal chromowana / MDF lakierowany 
kolor: biały

dimensions: ø70/57 cm, material: chrome steel / lacquered MDF  
table color: white

sb-3 + hokery H-10 / sb-3 + H-10 stools

sb-3 + hokery H-42 / sb-3 + H-42 stools

sb-4 + hokery H-41 / sb-4 + H-41 stools sb-5 + hokery H-27 / sb-5 + H-27 stools

sb-6 + hokery H-31 / sb-6 + H-31 stools H-1

sb-3 + hokery H-40 / sb-3 + H-40 stools

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

wymiary: ø60/67÷92 cm, materiał: stal chromowana / MDF + okleina naturalna 
kolor: zebra

dimensions: ø60/67÷92 cm, material: chrome steel / MDF + natural veener  
table color: zebra

sb-1 + hokery H-6 / sb-1 + H-6 stools
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99wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

wymiary: 42/45/64÷85 cm  
materiał: stal chromowana / PVC 
kolory: czarny, czerwony, kremowy, 
pomarańczowy lub szary

dimensions: 42/45/64÷85 cm  
material: chrome steel / PVC 
colors: black, red, creamy, orange, grey

wymiary: 46/39/91÷112 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra 
kolory: drewno - czereśnia ant., eco skóra - beż
 drewno - wenge, eco skóra - coffee

dimensions: 46/39/91÷112 cm  
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
colors: wood - antique cherry, eco leather - beige
 wood - wenge, eco leather - coffee

wymiary: 47/45/90÷112 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolor: drewno - czarny, eco skóra - biały

dimensions: 47/45/90÷112 cm  
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
color: wood - black, eco leather - white

wymiary: 51/42/81÷103 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra 
kolory: drewno - orzech, eco skóra - beż
 drewno - wenge, eco skóra - ciemny brąz

dimensions: 51/42/81÷103 cm  
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
colors: wood - walnut, eco leather - beige
 wood - wenge, eco leather - dark brown

wymiary: 52/49/85÷107 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: ciemny brąz

dimensions: 52/49/85÷107 cm  
material: chrome steel / eco leather 
color: dark brown

wymiary: 44/51/79÷100 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra 
kolory: drewno - czereśnia ant., eco skóra - beż
 drewno - wenge, eco skóra - coffee
 drewno - czarny, eco skóra - biały

dimensions: 44/51/79÷100 cm  
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
colors: wood - antique cherry, eco leather - beige
 wood - wenge, eco leather - coffee 
 wood - black, eco leather - white

wymiar: 60/56/74÷84 cm 
materiał: stal chromowana / sklejka gięta  
+ okleina naturalna / eco skóra  
kolor: drewno - zebra, eco skóra - coffee

dimensions: 60/56/74÷84 cm  
material: chrome steel / bent plywood  
+ natural veener / eco leather 
color: wood - zebra, eco leather - coffee

wymiary: 39/40/68÷89 cm  
materiał: stal chromowana / PVC                         
kolory: brązowy lub kremowy 

dimensions: 39/40/68÷89 cm  
material: chrome steel / PVC 
colors: brown, creamy

wymiary: 40/44/68÷89 cm  
materiał: stal chromowana /  
sklejka gięta + okleina naturalna  
kolor: zebra

dimensions: 40/44/68÷89 cm  
material: chrome steel /  
bent plywood + natural veener 
color: zebra

wymiary: 43/40/85÷106 cm  
materiał: stal chromowana /  
sklejka gięta + okleina naturalna  
kolor: zebra

dimensions: 43/40/85÷106 cm  
material: chrome steel /  
bent plywood + natural veener 
color: zebra

H-2

H-7

H-18 H-12 H-14

H-8 H-10

H-4 H-5 H-6

nowy kolor
new color

m
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100 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

wymiary: 52/48/86÷108 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolory: drewno - orzech, eco skóra - czarny
 drewno - czereśnia ant., eco skóra - beż

dimensions: 52/48/86÷108 cm  
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
colors: wood - walnut, eco leather - black
 wood - antique cherry, eco leather - black

wymiary: 38/42/85÷107 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: beżowy lub ciemny brąz

dimensions: 38/42/85÷107 cm 
material: chrome steel / eco leather 
colors: beige, dark brown

wymiary: ø37/63÷82 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolory: czarny, biały lub czerwony

dimensions: ø37/63÷82 cm 
material: chrome steel / eco leather 
colors: black, white, red

wymiary: 52/46/94÷116 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra  
kolor: drewno - orzech, eco skóra - czarny

dimensions: 52/46/94÷116 cm 
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
color: wood - walnut, eco leather - black

wymiary: 41/44/117 cm  
materiał: stal chromowana / rattan syntetyczny
kolor: brązowy

dimensions: 41/44/117 cm  
material: chrome steel / synthetic rattan 
color: brown

wymiary: 40/42/93÷115 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: beżowy lub czarny

dimensions: 40/42/93÷115 cm  
material: chrome steel / eco leather 
colors: beige, black

wymiary: ø40/67÷91 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolory: czarno-beżowy, czerwono-czarny

dimensions: ø40/67÷91 cm   
material: chrome steel / eco leather 
colors: black and beige, black and red

wymiary: 54/46/80÷102 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolory: beżowy, czerwony, szary, czarny lub fioletowy

dimensions: 54/46/80÷102 cm  
material: chrome steel / eco leather 
colors: beige, red, grey, black, purple 

wymiary: 53/42/79÷101 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: beżowy lub czarny

dimensions: 53/42/79÷101 cm 
material: chrome steel / eco leather 
colors: beige, black

H-19

H-20

H-23 H-13 H-24

H-21 H-16

H-15 H-22

nowy kolor
new color

nowość
new

wymiary: 45/40/68÷89 cm  
materiał: stal chromowana / rattan syntetyczny  
kolor: brązowy

dimensions: 45/40/68÷89 cm    
material: chrome steel / synthetic rattan 
color: brown

H-26
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101wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

wymiary: 41/41/63÷85 cm  
materiał: stal chromowana / tworzywo ABS lakierowane 
kolory: biało-czarny, biało-fioletowy lub biało-czerwony

dimensions: 41/41/63÷85 cm  
material: chrome steel / lacquered plastic ABS 
colors: white / black, white / purple, red / white

wymiary: 38/43/92÷107 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolory: biało-czarny, czarny

dimensions: 38/43/92÷107 cm  
material: chrome steel / eco leather 
colors: white / black, black

wymiary: 42/44/93÷115 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 42/44/93÷115 cm 
material: chrome steel / eco leather 
color: black

H-27 H-28 H-29
wymiary: 36/49/90÷111 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta lakierowana / eco skóra 
kolor: drewno - biały, eco skóra - czarny

dimensions: 36/49/90÷111 cm  
material: chrome steel / lacquered bent plywood / eco leather 
color: wood - white, eco leather - black

wymiary: 36/49/87÷107 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolory: drewno - orzech, eco skóra - biały 
 drewno - orzech, eco skóra - czarny

dimensions: 36/49/87÷107 cm   
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
colors: wood - walnut, eco leather - white
 wood - walnut, eco leather - black

wymiary: 48/44/88÷110 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra 
kolor: drewno - orzech, eco skóra - czarny

dimensions: 48/44/88÷110 cm   
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
color: wood - walnut, eco leather - black

H-30

H-31 H-32
wymiary: 44/46/91÷113 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra 
kolor: drewno - orzech, eco skóra - czarny

dimensions: 44/46/91÷113 cm 
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
color: wood - walnut, eco leather - black

wymiary: 41/45/87÷108 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra  
kolor: drewno - orzech, eco skóra - czarny

dimensions: 41/45/87÷108 cm  
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
color: wood - walnut, eco leather - black

wymiary: 46/42/93÷115 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 46/42/93÷115 cm   
material: chrome steel / eco leather 
color: black

H-33 H-34

H-35

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new nowość

new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

wymiary: 43/44/103 cm 
materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: ciemny orzech

dimensions: 43/44/103 cm 
material: solid beech wood / eco leather 
color: dark walnut

wymiary: ø41/77 cm  
materiał: drewno gięte / eco skóra
kolor: drewno - czereśnia ant., eco skóra - kremowy

dimensions: ø41/77 cm
material: bent wood / eco leather  
color: wood - antique cherry, eco leather - creamy

wymiary: ø40/75 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra 
kolor: drewno - orzech, eco skóra - czarny

dimensions: ø40/75 cm  
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
color: wood - walnut, eco leather - black

mix H-25 H-39

nowość
new

m
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102 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

wymiary: 49/50/88÷110 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra / rattan syntetyczny 
kolory: beżowy, kremowy

dimensions: 49/50/88÷110 cm   
material: chrome steel / eco leather / synthetic rattan 
colors: beige, creamy

wymiary: 61/60/70÷80 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolor: drewno - czarny, eco skóra - biały

dimensions: 61/60/70÷80 cm 
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
color: wood - black, eco leather - white

wymiary: 58/50/65÷75 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 58/50/65÷75 cm  
material: chrome steel / eco leather 
color: white

wymiary: 53/47/77÷92 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra 
kolor: drewno - biały, eco skóra - czerwony

dimensions: 53/47/77÷92 cm  
material: chrome steel / bent plywood / eco leather 
color: wood - white, eco leather - red

wymiary: 57/50/93÷115 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: kremowy

dimensions: 57/50/93÷115 cm  
material: chrome steel / eco leather 
color: creamy

wymiary: 56/48/91÷113 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 56/48/91÷113 cm  
material: chrome steel / eco leather 
color: black

wymiary: 44/38/67÷88 cm  
materiał: stal chromowana / tworzywo ABS lakierowane  
kolory: biały, srebrny, czarny, granatowy, bordowy, pomarańczowy, zielony

dimensions: 44/38/67÷88 cm   
material: chrome steel / lacquered plastic ABS 
colors: white, silver, black, navy blue, maroon, orange, green

H-36

H-40 H-41 H-42

H-37 H-38

H-17

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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103wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

wymiary: ø60/56 cm  
materiał: szkło / rattan syntetyczny  
kolor: kremowo-brązowy

dimensions: ø60/56 cm  
material: glass / synthetic rattan  
color: creamy / brown

stół FlEminG  
+ krzesła FlEminG / 
FleMing table  
+ FleMing chairs 

wymiary: ø74/74 cm  
materiał: szkło / rattan syntetyczny  
kolor: ciemny brąz

dimensions: ø74/74 cm  
material: glass / synthetic rattan  
color: dark brown

stół miDas  
+ krzesła miDas / 
Midas table  
+ Midas chairs 

wymiary: ø80/74 cm  
materiał: szkło / stal malowana proszkowo  
kolor: ciemnozielony

dimensions: ø80/74 cm  
material: glass / powder coated steel  
color: dark green

stół GRanD 80  
+ krzesła GRanD / 
grand 80 table  
+ grand chairs 

wymiary: 57/57/78 cm  
materiał: rattan syntetyczny / stal  
kolor: ciemny brąz

dimensions: 57/57/78 cm  
material: synthetic rattan / steel  
color: dark brown

wymiary: 65/55/72 cm  
materiał: rattan syntetyczny / stal  
kolor: kremowo-brązowy

dimensions: 65/55/72 cm  
material: synthetic rattan / steel  
color: creamy / brown

miDas FlEminG
wymiary: 50/57/75 cm  
materiał: rattan syntetyczny / stal malowana proszkowo   
kolor: beż / ciemnozielony

dimensions: 50/57/75 cm  
material: synthetic rattan / powder coated steel  
color: beige / dark green

GRanD 

wymiary: ø60/72 cm  
materiał: szkło / stal malowana proszkowo  
kolor: ciemnozielony

dimensions: ø60/72 cm  
material: glass / powder coated steel  
color: dark green

stół GRanD 60  
+ krzesła GRanD / 
grand 60 table  
+ grand chairs 

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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104 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

blat WER 80/80 cm, kolor: beż + podstawa kaRina + krzesła k156 

wer 80/80 cm top, color: beige + Karina base + K156 chairs

blat WER 70/70 cm, kolor: marmur + podstawa Rozana + krzesła k72C

wer 70/70 cm top, color: marble + roZana base + K72C chairs

blat WER 70/70 cm, kolor: sand + podstawa bEata + krzesła k117

wer 70/70 cm top, color: sand + beata base + K117 chairs

blat WER ø80 cm, kolor: beż  
+ podstawa kaRina + krzesła k122

wer ø80 cm top, color: beige 
+ Karina base + K122 chairs
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105wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

blaty stołowe WER / wer table tops

kolor: beż, materiał: kompozyt polimerowy
wymiary: ø80 cm lub 80/80 cm
color: beige, material: polymer composite
dimensions: ø80 cm or 80/80 cm

kolor: sand, materiał: kompozyt polimerowy
wymiary: 70/70 cm lub 80/80 cm
color: sand, material: polymer composite
dimensions: 70/70 cm or 80/80 cm

kolor: marmur, materiał: kompozyt polimerowy
wymiary: 70/70 cm lub 80/80 cm
color: marmur, material: polymer composite
dimensions: 70/70 cm or 80/80 cm

kolor: calvados, materiał: kompozyt polimerowy  
wymiary: 70/70 cm lub 80/80 cm
color: calvados, material: polymer composite 
dimensions: 70/70 cm or 80/80 cm

Podstawy do stołów / table bases

kaRina
materiał: stal chromowana, wysokość: 71 cm
material: chrome steel, height: 71 cm

Rozana
materiał: stal chromowana, wysokość: 72,5 cm
material: chrome steel, height: 72,5 cm

bEata
materiał: kolumna - stal chromowana,
stopa - aluminium, wysokość: 72 cm
material: column -  chrome steel, 
stand - aluminum, height: 72 cm

alina
materiał: kolumna - stal malowana,  
stopa - aluminium, wysokość: 72 cm
material: column -  painted steel, 
stand - aluminum, height: 72 cm

tabela doboru blatów i podstaw / table of tops and bases

KARINA ROZANA BEATA ALINA

ø80 cm + - + +

70/70 cm  
wszystkie kolory / all colors + + + +

80/80 cm  
wszystkie kolory / all colors + + + +

PODSTAWy / BASES
BLATy / TOPS

 PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA - Blat WER 80/80 cm, kolor: calvados + podstawa KARINA / SAMPLE ORDER - WER 80/80 cm top, color: calvados + KARINA base

blat WER 80/80 cm, kolor: calvados + podstawa alina + krzesła k116

wer 80/80 cm top, color: calvados + alina base + K116 chairs

Odporne na: wodę, temperaturę, zadrapania, uderzenia
Resistant for: water, temperature, scratches, impact

m
EblE oGRoDoW

E i taRasoW
E / garden and terraCe Furniture



106 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

biurko z regulowaną wysokością blatu, wymiary: 75/45/68÷80 cm
materiał: MDF laminowany, na obrzeżach PVC / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

desk with adjustable height of work surface, dimensions: 75/45/68÷80 cm
material: laminated MDF, PVC on edges / powder coated steel 
color: alder

biurko rozkładane, wymiary: 114/52/84 cm
materiał: MDF laminowany, na obrzeżach PVC / stal malowana proszkowo
kolor: olcha 

folding desk, dimensions: 114/52/84 cm
material: laminated MDF, PVC on edges / powder coated steel 
color: alder

b-2b-1

wymiary: 60/53/75 cm
materiał: MDF laminowany, na obrzeżach PVC / stal malowana proszkowo 
kolor: olcha 

dimensions: 60/53/75 cm
material: laminated MDF, PVC on edges / powder coated steel 
color: alder

wymiary: 80/50/75 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: buk

dimensions: 80/50/75 cm
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: beech

wymiary: 80/50/76 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: buk

dimensions: 80/50/76 cm
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: beech

b-5

b-7b-6
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107wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 60/34/23 cm  
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo  
kolor: ciemny orzech

dimensions: 60/34/23 cm 
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: dark walnut

b-19

wymiary: 80/52/75 cm, wysokość całkowita 130 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: buk

dimensions: 80/52/75 cm, total height 130 cm
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: beech

b-10

wymiary: 115/57/77 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: buk

dimensions: 115/57/77 cm
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: beech

wymiary: 119/60/75 cm, wysokość całkowita 121 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: buk

dimensions: 119/60/75 cm, total height 121 cm
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: beech

b-12

b-11

wymiary: 59/38/75÷96 cm  
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo  
kolory: blat - buk lub wenge, stojak - szary

dimensions: 59/38/75÷96 cm 
material: laminated MDF / powder coated steel 
colors: top - beech, wenge, stand - grey

b-13

nowy kolor
new color

wymiary: 73/40/63÷93 cm 
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: czarny

dimensions: 73/40/63÷93 cm 
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: black

b-14

wymiary: 32/48/59 cm  
materiał: stal chromowana / szkło  
kolor: czarny

dimensions: 32/48/59 cm  
material: chrome steel / glass  
color: black

b-25

nowość
new

nowość
new

biURka / oFFiCe desKs



108 wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokośćall dimensions in order: length / width / height

wymiary: 100/60/74 cm 
materiał: drewno gięte / stal malowana proszkowo / szkło 
kolor: wenge

dimensions: 100/60/74 cm 
material: bent wood / powder coated steel / glass 
color: wenge

wymiary: 100/60/75 cm 
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo / szkło  
kolor: MDF - czarny

dimensions: 100/60/75 cm
material: bent wood / powder coated steel / glass 
color: MDF - black

b-16

b-18

biurko na kółkach, wymiary: 100/60/72 cm 
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo  
kolor: buk

desk on wheels, dimensions: 100/60/72 cm 
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: beech

b-15

nowość
new

wymiary: 80/50/75 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / szkło  
kolor: bezbarwny

dimensions: 80/50/75 cm 
material: powder coated steel / glass 
color: transparent

b-20
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109wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość all dimensions in order: length / width / height

wymiary: 80/50/75 cm 
materiał: stal malowana proszkowo / szkło  
kolor: bezbarwny z czarnym nadrukiem

dimensions: 80/50/75 cm 
material: powder coated steel / glass 
color: transparent with black overprint

wymiary: 90/50/74 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / szkło  
kolor: mleczny

dimensions: 90/50/74 cm 
material: powder coated steel / glass 
color: milky

b-21 

b-22 

wymiary: 80/50/75 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / szkło  
kolor: czarny

dimensions: 80/50/75 cm 
material: powder coated steel / glass 
color: black

b-20

wymiary: 140/70/76 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / MDF foliowany  
kolor: biały

dimensions: 140/70/76 cm  
material: powder coated steel / foiled MDF  
color: white

b-24

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

wymiary: 120/60/75 cm 
materiał: stal malowana proszkowo / MDF foliowany 
kolor: biały

dimensions: 120/60/75 cm  
material: powder coated steel / foiled MDF  
color: white

b-23

biURka / oFFiCe desKs



110 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

Costa
mechanizm TILT  
wymiary: 60/63/117÷124 cm  
materiał: eco skóra, kolor: biało-czarny

TILT mechanism  
dimensions: 60/63/117÷124 cm  
material: eco leather, color: white / black

nowość
new

alonzo RoDRiGo
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 60/70/118÷128 cm  
materiał: eco skóra perforowana, kolor: biało-czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 60/70/118÷128 cm  
material: perforated eco leather, color: white / black

mechanizm TILT  
wymiary: 63/60/110÷120 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 63/60/110÷120 cm  
material: eco leather, color: black

aRiEl PlUs
mechanizm TILT, wymiary: 62/65/112÷124 cm  
materiał: eco skóra / tkanina membranowa / siatka  
kolor: biało-czarny

TILT mechanism, dimensions: 62/65/112÷124 cm  
material: eco leather / membrane cloth / mesh  
color: white / black

nowość
new

nowość
new

nowość
new

aRiEl
mechanizm TILT, wymiary: 62/65/112÷124 cm  
materiał: eco skóra / tkanina membranowa / siatka  
kolor: czarno-czarny

TILT mechanism, dimensions: 62/65/112÷124 cm  
material: eco leather / membrane cloth / mesh  
color: black / black

aRiEl
mechanizm TILT, wymiary: 62/65/112÷124 cm  
materiał: eco skóra / tkanina membranowa / siatka  
kolor: czarno-pomarańczowy

TILT mechanism, dimensions: 62/65/112÷124 cm  
material: eco leather / membrane cloth / mesh  
color: black / orange

nowość
new

nowość
new

lEnox lEnox PlUs
mechanizm TILT, wymiary: 59/59/97÷110 cm  
materiał: tkanina membranowa / aluminium  
kolor: czarny

TILT mechanism, dimensions: 59/59/97÷110 cm 
material: membrane cloth / aluminum  
color: black

funkcja multiblock, wymiary: 58/58/94÷102 cm  
materiał: tkanina membranowa / aluminium  
kolor: czarny

multiblock function, dimensions: 58/58/94÷102 cm  
material: membrane cloth / aluminum 
color: black

nowość
new

nowość
new

lEnox PlUs
funkcja multiblock, wymiary: 58/58/94÷102 cm   
materiał: tkanina membranowa / aluminium  
kolor: pomarańczowy

multiblock function, dimensions: 58/58/94÷102 cm  
material: membrane cloth / aluminum  
color: orange

nowość
new
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111wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

RUPERt

RUPERt

mechanizm TILT  
wymiary: 63/66/109÷118 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 63/66/109÷118 cm  
material: eco leather, color: black

mechanizm TILT  
wymiary: 63/66/109÷118 cm  
materiał: eco skóra, kolor: brązowy

TILT mechanism  
dimensions: 63/66/109÷118 cm  
material: eco leather, color: brown

nowość
new

miGUEl
mechanizm TILT, wymiary: 65/66/116÷126 cm  
materiał: eco skóra perforowana  
kolor: czarno-brązowy

TILT mechanism, dimensions: 65/66/116÷126 cm  
material: perforated eco leather  
color: black / brown

nowość
new

nowość
new

maRlon
mechanizm TILT, wymiary: 65/66/115÷123 cm,  
materiał: eco skóra perforowana / tkanina membranowa  
kolor: czarno-brązowy

TILT mechanism, dimensions: 65/66/115÷123 cm  
material: perforated eco leather / membrane cloth  
color: black / brown

nowość
new

abEl
mechanizm TILT  
wymiary: 59/65/108÷118 cm  
materiał: eco skóra, kolor: biało-czarny

TILT mechanism  
dimensions: 59/65/108÷118 cm  
material: eco leather, color: white / black

manUEl
mechanizm TILT, wymiary: 66/60/114÷124 cm  
materiał: eco skóra  
kolor: czarno-czerwony

TILT mechanism, dimensions: 66/60/114÷124 cm  
material: eco leather  
color: black / red

nowość
new

nowość
new

iGoR
mechanizm TILT, wymiary: 66/63/104÷114 cm  
materiał: tkanina membranowa / siatka  
kolor: czarno-kremowy

TILT mechanism, dimensions: 66/63/104÷114 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: black / creamy

iGoR
mechanizm TILT, wymiary: 66/63/104÷114 cm  
materiał: tkanina membranowa / siatka  
kolor: szaro-kremowy

TILT mechanism, dimensions: 66/63/104÷114 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: grey / creamy

nowość
new

nowość
new

vERnER
mechanizm TILT, wymiary: 63/63/112÷118 cm  
materiał: eco skóra perforowana / tkanina membranowa  
kolor: czarny

TILT mechanism, dimensions: 63/63/112÷118 cm  
material: perforated eco leather / membrane cloth  
color: black

nowość
new

FotElE GabinEtoW
E / exeCutive oFFiCe CHairs



112 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

viCtoRPatRiC PatRiC
funkcja multiblock, aluminiowa podstawa, regulowane podłokietniki 
wymiary: 69/50/125÷135 cm  
materiał: tkanina membranowa / siatka, kolor: czarny

multiblock function, aluminum base, adjustable armrests  
dimensions: 69/50/125÷135 cm  
material: membrane cloth / mesh, color: black

mechanizm TILT  
wymiary: 58/67/120÷126 cm  
materiał: eco skóra, kolor: szary

TILT mechanism  
dimensions: 58/67/120÷126 cm  
material: eco leather, color: grey

mechanizm TILT  
wymiary: 58/67/120÷126 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 58/67/120÷126 cm  
material: eco leather, color: black

REnE
mechanizm TILT  
wymiary: 54/61/101÷106 cm  
materiał: eco skóra, kolor: beżowy

TILT mechanism  
dimensions: 54/61/101÷106 cm  
material: eco leather, color: beige

laRRylaRRy
mechanizm TILT  
wymiary: 57/71/97÷105 cm  
materiał: eco skóra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 57/71/97÷105 cm  
material: perforated eco leather, color: black

mechanizm TILT  
wymiary: 57/71/97÷105 cm  
materiał: eco skóra perforowana, kolor: beżowy

TILT mechanism  
dimensions: 57/71/97÷105 cm  
material: perforated eco leather, color: beige

HERman
mechanizm TILT  
wymiary: 64/71/112÷122 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 64/71/112÷122 cm  
material: eco leather, color: black

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

boRis
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 63/69/103÷110 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 63/69/103÷110 cm  
material: eco leather, color: black

nowość
new

REx
mechanizm TILT  
wymiary: 61/59/110÷120 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 61/59/110÷120 cm 
material: eco leather, color: black

nowość
new
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113wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

lotUs Enzo 
mechanizm TILT, regulowane podłokietniki  
wymiary: 63/65/117÷127 cm  
materiał: eco skóra perforowana, kolor: czarno-szary

TILT mechanism, adjustable armrests  
dimensions: 63/65/117÷127 cm  
material: perforated eco leather, color: black / grey

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 65/68/122÷132 cm  
materiał: eco skóra / tkanina membranowa, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 65/68/122÷132 cm  
material: eco leather / membrane cloth, color: black

RUbin
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 65/70/122÷132 cm  
materiał: eco skóra perforowana, kolor: czarny 

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 65/70/122÷132 cm  
material: perforated eco leather, color: black

sPRintER RaCER 2
mechanizm TILT  
wymiary: 61/55/112÷122 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarno-niebieski

TILT mechanism 
dimensions: 61/55/112÷122 cm  
material: eco leather, color: black / blue

mechanizm TILT , wymiary: 63/53/111÷119 cm  
materiał: eco skóra perforowana 
kolor: czarno-czerwony

TILT mechanism, dimensions: 63/53/111÷119 cm  
material: perforated eco leather  
color: black / red

HoRnEt
mechanizm TILT  
wymiary: 64/71/111÷121 cm  
materiał: eco skóra, kolor: żółto-czarny

TILT mechanism  
dimensions: 64/71/111÷121 cm  
material: eco leather, color: yellow / black

nowość
new

vEyRon
mechanizm TILT wymiary: 62/66/109÷118 cm  
materiał: eco skóra perforowana / tkanina membranowa  
kolor: czarno-brązowy

TILT mechanism, dimensions: 62/66/109÷118 cm  
material: perforated eco leather / membrane cloth  
color: black / brown

nowość
new

viPER
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
wymiary: 62/74/123÷131 cm
materiał: eco skóra / tkanina membranowa  
kolor: pomarańczowo-czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 62/74/123÷131 cm  
material: eco leather / membrane cloth, color: orange / black

tRavis
funkcja multiblock 
wymiary: 65/67/123÷131 cm 
materiał: eco skóra perforowana, kolor: czarny

multiblock function 
dimensions: 65/67/123÷131 cm  
material: perforated eco leather, color: black

FotElE GabinEtoW
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114 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

PaRkER
mechanizm TILT, regulowane podłokietniki,   
kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 65/56/115÷123 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, adjustable armrests, rubber coated wheels  
dimensions: 65/56/115÷123 cm  
material: eco leather, color: black

baRRy

Rayan

mechanizm TILT 
wymiary: 63/67/110÷120 cm 
materiał: eco skóra, kolor: szaro-brązowy

TILT mechanism  
dimensions: 63/67/110÷120 cm  
material: eco leather, color: grey / brown

mechanizm TILT
wymiary: 66/67/109÷119 cm
materiał: eco skóra, kolor: beżowy 

TILT mechanism  
dimensions: 66/67/109÷119 cm  
material: eco leather, color: beige

vinston
mechanizm TILT  
wymiary: 65/79/115÷124 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 65/79/115÷124 cm  
material: eco leather, color: black

nowość
new

bERnaRD
mechanizm TILT  
wymiary: 65/68/109÷118 cm  
materiał: eco skóra, kolor: brązowy

TILT mechanism  
dimensions: 65/68/109÷118 cm  
material: eco leather, color: brown

nowość
new

FElix
mechanizm TILT
wymiary: 67/69/111÷120 cm 
materiał: skóra / PVC, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 67/69/111÷120 cm  
material: leather / PVC, color: black

DExtER
funkcja multiblock  
wymiary: 64/55/110÷118 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

multiblock function  
dimensions: 64/55/110÷118 cm  
material: eco leather, color: black

WilHElm
mechanizm TILT 
wymiary: 64/76/111÷119 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 64/76/111÷119 cm  
material: eco leather, color: black

RUssEl
mechanizm TILT 
wymiary: 65/58/115÷122 cm 
materiał: eco skóra, kolor: ciemny brąz

TILT mechanism  
dimensions: 65/58/115÷122 cm  
material: eco leather, color: dark brown

skóra

leather
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115wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

tREnt
funkcja multiblock, regulowane podłokietniki  
wymiary: 65/64/120÷130 cm  
materiał: tkanina membranowa / siatka, kolor: czarny

multiblock function, adjustable armrests  
dimensions: 65/64/120÷130 cm  
material: membrane cloth / mesh, color: black

skóra

leather

DiEGo
funkcja multiblock, aluminiowa podstawa,  
kółka powlekane kauczukiem, wymiary: 61/55/118÷128 cm  
materiał: skóra, kolor: brązowy

multiblock function, aluminum base  
rubber coated wheels, dimensions: 61/55/118÷128 cm  
material: leather, color: brown

siDnEy siDnEy 
mechanizm TILT  
wymiary: 65/58/117÷125 cm  
materiał: tkanina, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 65/58/117÷125 cm  
material: cloth, color: black

mechanizm TILT  
wymiary: 65/58/117÷125 cm  
materiał: tkanina, kolor: niebieski

TILT mechanism 
dimensions: 65/58/117÷125 cm  
material: cloth, color: blue

bRanDon
funkcja multiblock 
wymiary: 62/65/110÷115 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

multiblock function  
dimensions: 62/65/110÷115 cm  
material: eco leather, color: black

siERRa maURo
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 63/55/116÷124 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 63/55/116÷124 cm  
material: eco leather, color: black

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki  
wymiary: 64/59/110÷118 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, adjustable armrests  
dimensions: 64/59/110÷118 cm  
material: eco leather, color: black

PREsiDEnt PREsiDEnt 
funkcja multiblock, wysuwane siedzisko  
regulowane podłokietniki w dwóch płaszczyznach  
aluminiowa podstawa, wymiary: 65/62/122÷130 cm  
materiał: eco skóra / siatka, kolor: czarny

multiblock function, retractable seat  
adjustable armrests on two planes, aluminum base  
dimensions: 65/62/122÷130 cm  
material: eco leather / mesh, color: black

funkcja multiblock, wysuwane siedzisko  
regulowane podłokietniki w dwóch płaszczyznach  
aluminiowa podstawa, wymiary: 65/62/122÷130 cm  
materiał: eco skóra / siatka, kolor: srebrny

multiblock function, retractable seat  
adjustable armrests on two planes, aluminum base  
dimensions: 65/62/122÷130 cm  
material: eco leather / mesh, color: silver

FotElE GabinEtoW
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116 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

RobERto RobERto massimo
funkcja multiblock, aluminiowa podstawa 
wymiary: 62/55/100÷110 cm 
materiał: eco skóra, kolor: biały

multiblock function, aluminum base  
dimensions: 62/55/100÷110 cm  
material: eco leather, color: white

funkcja multiblock, aluminiowa podstawa 
wymiary: 62/55/100÷110 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

multiblock function, aluminum base  
dimensions: 62/55/100÷110 cm  
material: eco leather, color: black

funkcja multiblock
wymiary: 66/60/118÷125 cm 
materiał: eco skóra, kolor: beżowy

multiblock function  
dimensions: 66/60/118÷125 cm  
material: eco leather, color: beige

lEonaRDo ii lEonaRDo lEonaRDo
funkcja multiblock, aluminiowa podstawa 
wymiary: 61/55/117÷127 cm 
materiał: skóra, kolor: czarny

multiblock function, aluminum base  
dimensions: 61/55/117÷127 cm  
material: leather, color: black

ffunkcja multiblock, aluminiowa podstawa 
wymiary: 61/55/117÷127 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

multiblock function, aluminum base  
dimensions: 61/55/117÷127 cm  
material: eco leather, color: black

funkcja multiblock, aluminiowa podstawa 
wymiary: 61/55/117÷127 cm 
materiał: eco skóra, kolor: biały

multiblock function, aluminum base  
dimensions: 61/55/117÷127 cm  
material: eco leather, color: white

satURn satURn 
mechanizm TILT, regulowane podłokietniki 
wymiary: 67/65/112÷120 cm 
materiał: eco skóra perforowana, kolor: biały

TILT mechanism, adjustable armrests  
dimensions: 67/65/112÷120 cm  
material: perforated eco leather, color: white

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki 
wymiary: 67/65/112÷120 cm 
materiał: eco skóra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism, adjustable armrests  
dimensions: 67/65/112÷120 cm  
material: perforated eco leather, color: black

linColn
mechanizm TILT 
wymiary: 67/71/115÷125 cm 
materiał: eco skóra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 67/71/115÷125 cm  
material: perforated eco leather, color: black
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117wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

CaRlos
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem 
wymiary: 66/70/106÷114 cm 
materiał: eco skóra perforowana, kolor: beżowy

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 66/70/106÷114 cm  
material: perforated eco leather, color: beige

EDison stanlEy 
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 64/70/111÷118 cm 
materiał: eco skóra perforowana, kolor: beżowy

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 64/70/111÷118 cm  
material: perforated eco leather, color: beige

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem 
wymiary: 59/71/108÷115 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 59/71/108÷115 cm  
material: eco leather, color: black

EliPso EliPso 
mechanizm TILT 
wymiary: 67/60/107÷115 cm 
materiał: eco skóra perforowana, kolor: beżowy

TILT mechanism  
dimensions: 67/60/107÷115 cm  
material: perforated eco leather, color: beige

mechanizm TILT 
wymiary: 67/60/107÷115 cm 
materiał: eco skóra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 67/60/107÷115 cm  
material: perforated eco leather, color: black

FERnanDo 
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem 
wymiary: 56/69/97÷105 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 56/69/97÷105 cm  
material: eco leather, color: black

DEsmonD DEsmonD 
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem 
wymiary: 67/70/112÷119 cm 
materiał: eco skóra, kolor: beżowy

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 67/70/112÷119 cm  
material: eco leather, color: beige

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem 
wymiary: 67/70/112÷119 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 67/70/112÷119 cm  
material: eco leather, color: black

Dalton 
mechanizm TILT
wymiary: 63/65/115÷124 cm
materiał: skóra / PVC, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 63/65/115÷124 cm  
material: leather / PVC, color: black

skóra

leather
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118 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

stilo
mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
wymiary: 66/49/116÷125 cm
materiał: eco skóra, kolor: beżowy

TILT mechanism, adjustable armrests  
dimensions: 66/49/116÷125 cm  
material: eco leather, color: beige

stilo stilo

oskaR

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
wymiary: 66/49/116÷125 cm
materiał: eco skóra, kolor: brązowy

TILT mechanism, adjustable armrests  
dimensions: 66/49/116÷125 cm  
material: eco leather, color: brown

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
wymiary: 66/49/116÷125 cm
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, adjustable armrests  
dimensions: 66/49/116÷125 cm  
material: eco leather, color: black

funkcja multiblock
wymiary: 66/64/115÷123 cm
materiał: eco skóra, kolor: czarny

multiblock function  
dimensions: 66/64/115÷123 cm  
material: eco leather, color: black

oskaR FostER
funkcja multiblock
wymiary: 66/64/115÷123 cm
materiał: eco skóra, kolor: pomarańczowy

multiblock function  
dimensions: 66/64/115÷123 cm  
material: eco leather, color: orange

funkcja multiblock
wymiary: 68/54/118÷125 cm
materiał: skóra / PVC, kolor: jasny brąz

multiblock function  
dimensions: 68/54/118÷125 cm  
material: leather / PVC, color: light brown

FostER 
funkcja multiblock
wymiary: 68/54/118÷125 cm
materiał: skóra / PVC, kolor: czarny

multiblock function  
dimensions: 68/54/118÷125 cm  
material: leather / PVC, color: black

FostER HaRRy
funkcja multiblock
wymiary: 68/54/118÷125 cm
materiał: skóra / PVC, kolor: ciemny brąz

multiblock function  
dimensions: 68/54/118÷125 cm  
material: leather / PVC, color: dark brown

funkcja multiblock
wymiary: 66/73/108÷118 cm
materiał: skóra + eco skóra, kolor: czarny

multiblock function  
dimensions: 66/73/108÷118 cm  
material: leather + eco leather, color: black

skóra

leather

skóra

leather

skóra

leather

skóra

leather
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119wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

HaRRy
mechanizm TILT
wymiary: 66/73/108÷118 cm 
materiał: eco skóra, kolor: beżowy

TILT mechanism  
dimensions: 66/73/108÷118 cm  
material: eco leather, color: beige

tEksas tEksas
mechanizm TILT
wymiary: 63/51/112÷122 cm
materiał: skóra licowa / PVC, kolor: czerwony

TILT mechanism  
dimensions: 63/51/112÷122 cm  
material: grain leather / PVC, color: red

mechanizm TILT
wymiary: 63/51/112÷122 cm
materiał: skóra licowa / PVC, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 63/51/112÷122 cm  
material: grain leather / PVC, color: black

nElson nElson tEksas
mechanizm TILT
wymiary: 61/62/112÷122 cm
materiał: eco skóra perforowana, kolor: beżowy

TILT mechanism  
dimensions: 61/62/112÷122 cm  
material: perforated eco leather, color: beige

mechanizm TILT
wymiary: 61/62/112÷122 cm
materiał: eco skóra, kolor: jasny brąz

TILT mechanism  
dimensions: 61/62/112÷122 cm  
material: eco leather, color: light brown

mechanizm TILT
wymiary: 63/51/112÷122 cm
materiał: skóra licowa / PVC, kolor: beżowy

TILT mechanism  
dimensions: 63/51/112÷122 cm  
material: grain leather / PVC, color: beige

Hamilton Hamilton
mechanizm TILT
wymiary: 61/52/104÷114 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 61/52/104÷114 cm  
material: eco leather, color: black

mechanizm TILT
wymiary: 61/52/104÷114 cm 
materiał: eco skóra, kolor: beżowy

TILT mechanism  
dimensions: 61/52/104÷114 cm  
material: eco leather, color: beige

kansas
mechanizm TILT, wymiary: 61/62/112÷122 cm
materiał: tkanina membranowa / eco skóra
kolor: czarny 

TILT mechanism, dimensions: 61/62/112÷122 cm  
material: membrane cloth / eco leather 
color: black

skóra

leather

skóra

leather

skóra

leather
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PREstiGE 
mechanizm TILT
wymiary: 55/68/107÷115 cm 
materiał: eco skóra, kolor: kremowy

TILT mechanism  
dimensions: 55/68/107÷115 cm  
material: eco leather, color: creamy

PREstiGE PREstiGE skiD

sERGio 

mechanizm TILT
wymiary: 55/68/107÷115 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 55/68/107÷115 cm  
material: eco leather, color: black

wymiary: 61/55/88 cm 
materiał: eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 61/55/88 cm  
material: eco leather  
color: black

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki, 
kółka powlekane kauczukiem 
wymiary: 64/62/118÷128 cm
materiał: PVC / siatka, kolor: czarny

TILT mechanism, adjustable armrests, rubber coated wheels 
dimensions: 64/62/118÷128 cm  
material: PVC / mesh, color: black

maRk

oPERa oPERa skiD

funkcja multiblock, regulowane podłokietniki
wymiary: 68/64/121÷129 cm, kolor: czarny
materiał: tkanina membranowa / eco skóra / siatka

multiblock function, adjustable armrests,  
dimensions: 68/64/121÷129 cm  
material: membrane cloth / eco leather / mesh, color: black

mechanizm TILT 
wymiary: 55/68/107÷115 cm  
materiał: siatka, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 55/68/107÷115 cm  
material: mesh, color: black

wymiary: 61/55/88 cm 
materiał: siatka  
kolor: czarny

dimensions: 61/55/88 cm  
material: mesh 
color: black

ExPERt ExPERt
mechanizm TILT
wymiary: 62/64/106÷115 cm 
materiał: skóra / PVC, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 62/64/106÷115 cm  
material: leather / PVC, color: black

mechanizm TILT
wymiary: 62/64/106÷115 cm 
materiał: skóra / PVC, kolor: brąz

TILT mechanism  
dimensions: 62/64/106÷115 cm  
material: leather / PVC, color: brown

skóra

leather

skóra

leather
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121wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

mata PoDłoGoWa / Floor Mat

A

B

C

bRian
mechanizm TILT
wymiary: 60/62/96÷108 cm 
materiał: skóra / PVC, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 60/62/96÷108 cm  
material: leather / PVC, color: black

Dostępne rozmiary:

A) 80 x 100 cm, kolor: mleczny, materiał: polipropylen

B) 100 x 125 cm, kolor: krystalicznie przejrzysty, materiał: poliwęglan

C) 100 x 140 cm, kolor: mleczny, materiał: polipropylen

Available sizes:

A)  80 x 100 cm, color: milky, material: polypropylene  

B)  100 x 125 cm, color: crystal clear, material: polycarbonate  

C) 100 x 140 cm, color: milky, material: polypropylene

ExtREmE kÓłko  
kaUCzUkoWEfunkcja multiblock  

wymiary: 65/65/120÷128 cm  
materiał: pasy elastyczne, kolor: czarny

multiblock function  
dimensions: 65/65/120÷128 cm  
material: elastic belts, color: black

średnica trzpienia: 11 mm
kolor: czarny

diameter of mandrel: 11 mm  
color: black

skóra

leather
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maRvin
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem 
wymiary: 62/63/90÷101 cm  
materiał: eco skóra / siatka, kolor: czarno-szary

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 62/63/90÷101 cm  
material: eco leather / mesh, color: black / grey

moRRis
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 60/63/92÷102 cm  
materiał: tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-szary

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 60/63/92÷102 cm  
material: membrane cloth / mesh, color: black / grey

nowość
new

nowość
new

nowość
new

PRiam
mechanizm TILT, wymiary: 62/53/102÷112 cm  
materiał: eco skóra / tkanina membranowa  
kolor: czarno-czerwony

TILT mechanism, dimensions: 62/53/102÷112 cm  
material: eco leather / membrane cloth  
color: black / red

lUCas
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 58/50/90÷100 cm  
materiał: eco skóra, kolor: biały

TILT mechanism, rubber coated wheels 
dimensions: 58/50/90÷100 cm  
material: eco leather, color: white

Diaz ClaRk
mechanizm TILT  
wymiary: 59/52/90÷100 cm  
materiał: eco skóra, kolor: jasny brąz

TILT mechanism  
dimensions: 59/52/90÷100 cm  
material: eco leather, color: light brown

mechanizm TILT, wymiary: 60/60/98÷107 cm  
|materiał: tkanina membranowa / siatka  
kolor: biało-czarny

TILT mechanism, dimensions: 60/60/98÷107 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: white / black

aDRian
mechanizm TILT, wymiary: 55/55/77÷89 cm  
materiał: tkanina membranowa / siatka  
kolor: pomarańczowy

TILT mechanism, dimensions: 55/55/77÷89 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: orange

aDRian
mechanizm TILT, wymiary: 55/55/77÷89 cm  
materiał: tkanina membranowa / siatka  
kolor: niebiesko-szary

TILT mechanism, dimensions: 55/55/77÷89 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: blue / grey

GabRiEl
mechanizm TILT, wymiary: 58/56/82÷93 cm  
materiał: tkanina membranowa / siatka                                                       
kolor: czarno-szary

TILT mechanism, dimensions: 58/56/82÷93 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: black / grey

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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123wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

nEPtUn nEPtUn
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 62/62/95÷105 cm  
materiał: eco skóra, kolor: brązowy

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 62/62/95÷105 cm  
material: eco leather, color: brown

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 62/62/95÷105 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 62/62/95÷105 cm  
material: eco leather, color: black

vinCi

vinCi

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 60/60/98÷108 cm  
materiał: tkanina, kolor: ciemny róż

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 60/60/98÷108 cm  
material: cloth, color: dark pink

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 60/60/98÷108 cm  
materiał: tkanina, kolor: szary

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 60/60/98÷108 cm  
material: cloth, color: grey

tEo
mechanizm TILT  
wymiary: 61/60/108÷120 cm  
materiał: tkanina, kolor: zielony

TILT mechanism  
dimensions: 61/60/108÷120 cm  
material: cloth, color: green

Rino
mechanizm TILT  
wymiary: 61/63/112÷122 cm  
materiał: tkanina, kolor: szary

TILT mechanism  
dimensions: 61/63/112÷122 cm  
material: cloth, color: grey

tEo

Rino

mechanizm TILT  
wymiary: 61/60/108÷120 cm  
materiał: tkanina, kolor: bordowy

TILT mechanism  
dimensions: 61/60/108÷120 cm  
material: cloth, color: maroon

mechanizm TILT  
wymiary: 61/63/112÷122 cm  
materiał: tkanina, kolor: beżowy

TILT mechanism  
dimensions: 61/63/112÷122 cm  
material: cloth, color: beige

tEo
mechanizm TILT  
wymiary: 61/60/108÷120 cm  
materiał: tkanina, kolor: szary

TILT mechanism  
dimensions: 61/60/108÷120 cm  
material: cloth, color: grey

FotElE PRaCoW
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124 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

maRs maRs
mechanizm TILT, wymiary: 59/56/98÷108 cm  
materiał: tkanina membranowa / siatka  
kolor: czarno-szary

TILT mechanism, dimensions: 59/56/98÷108 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: black / grey

mechanizm TILT, wymiary: 59/56/98÷108 cm  
materiał: tkanina membranowa / siatka  
kolor: czarno-fioletowy

TILT mechanism, dimensions: 59/56/98÷108 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: black / purple

anDy
mechanizm TILT
wymiary: 56/41/87÷95 cm
materiał: tkanina / siatka, kolor: szaro-niebieski

TILT mechanism  
dimensions: 56/41/87÷95 cm  
material: cloth / mesh, color: grey / blue

nowy kolor
new color

tiRol PoRto PoRto
mechanizm TILT 
wymiary: 44/46/97÷107 cm  
materiał: eco skóra, kolor: biały

TILT mechanism  
dimensions: 44/46/97÷107 cm  
material: eco leather, color: white

mechanizm TILT 
wymiary: 44/46/97÷107 cm  
materiał: eco skóra, kolor: biały

TILT mechanism  
dimensions: 44/46/97÷107 cm  
material: eco leather, color: white

mechanizm TILT 
wymiary: 44/46/97÷107 cm  
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 44/46/97÷107 cm  
material: eco leather, color: black

DERby DERby

anDy

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 59/52/87÷97 cm  
materiał: PVC, kolor: biały

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 59/52/87÷97 cm  
material: PVC, color: white

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 59/52/87÷97 cm  
materiał: PVC, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 59/52/87÷97 cm  
material: PVC, color: black

mechanizm TILT
wymiary: 56/41/87÷95 cm
materiał: tkanina / siatka, kolor: szaro-pomarańczowy

TILT mechanism  
dimensions: 56/41/87÷95 cm  
material: cloth / mesh, color: grey / orange
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125wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

viRE
mechanizm TILT, wymiary: 61/63/110÷120 cm 
materiał: tkanina membranowa / siatka
kolor: czarny

TILT mechanism, dimensions: 61/63/110÷120 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: black

viRE
mechanizm TILT, wymiary: 61/63/110÷120 cm 
materiał: tkanina membranowa / siatka
kolor: pomarańczowy

TILT mechanism, dimensions: 61/63/110÷120 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: orange

viRE

viRE skiD

mechanizm TILT, wymiary: 61/63/110÷120 cm 
materiał: tkanina membranowa / siatka
kolor: fioletowy

TILT mechanism, dimensions: 61/63/110÷120 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: purple

wymiary: 58/60/97 cm 
materiał: tkanina membranowa / siatka  
kolor: czarny

dimensions: 58/60/97 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: black

viREviRE
mechanizm TILT, wymiary: 61/63/110÷120 cm 
materiał: tkanina membranowa / siatka
kolor: zielony

TTILT mechanism, dimensions: 61/63/110÷120 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: green

mechanizm TILT, wymiary: 61/63/110÷120 cm 
materiał: tkanina membranowa / siatka
kolor: niebieski

TILT mechanism, dimensions: 61/63/110÷120 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: blue

nowy kolor
new color

HECtoR DEnzEl
mechanizm TILT 
wymiary: 61/52/97÷109 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 61/52/97÷109 cm  
material: eco leather, color: black

mechanizm TILT 
wymiary: 58/60/100÷110 cm 
materiał: eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 58/60/100÷110 cm  
material: eco leather, color: black

DEnzEl
mechanizm TILT 
wymiary: 58/60/100÷110 cm 
materiał: eco skóra, kolor: ciemny brąz

TILT mechanism  
dimensions: 58/60/100÷110 cm 
material: eco leather, color: dark brown
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126 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

noRton
mechanizm TILT 
wymiary: 67/65/106÷116 cm  
materiał: eco skóra / siatka, kolor: czarny

TILT mechanism  
dimensions: 67/65/106÷116 cm  
material: eco leather / mesh, color: black

niCk
mechanizm TILT
wymiary: 68/63/107÷115 cm 
materiał: eco skóra / siatka, kolor: szary

TILT mechanism  
dimensions: 68/63/107÷115 cm  
material: eco leather / mesh, color: grey

alEx
mechanizm podstawowy, wymiary: 57/56/87÷99 cm
materiał: tkanina membranowa / siatka
kolor: czarno-szary

basic mechanism, dimensions: 57/56/87÷99 cm  
material: membrane cloth / mesh 
color: black / grey

alExalEx
mechanizm podstawowy, wymiary: 57/56/87÷99 cm
materiał: tkanina membranowa / siatka
kolor: czarno-niebieski

basic mechanism, dimensions: 57/56/87÷99 cm  
material: membrane cloth / mesh 
color: black / blue

mechanizm podstawowy, wymiary: 57/56/87÷99 cm
materiał: tkanina membranowa / siatka
kolor: czarno-czerwony

basic mechanism, dimensions: 57/56/87÷99 cm  
material: membrane cloth / mesh 
color: black / red

tERRy
mechanizm TILT, wymiary: 56/54/93÷101 cm 
materiał: tkanina membranowa / siatka 
kolor: czarno-zielony

TILT mechanism, dimensions: 56/54/93÷101 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: black / green

tERRy miRaGE
mechanizm TILT, wymiary: 56/54/93÷101 cm 
materiał: tkanina membranowa / siatka 
kolor: czarno-grafitowy

TILT mechanism, dimensions: 56/54/93÷101 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: black / graphite

mechanizm TILT, wymiary: 59/54/90÷102 cm
materiał: tkanina membranowa / siatka 
kolor: czarny

TILT mechanism, dimensions: 59/54/90÷102 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: black

smaRt ii
mechanizm TILT, wymiary: 60/66/114÷122 cm  
materiał: pasy elastyczne  
kolor: czarny

TILT mechanism, dimensions: 60/66/114÷122 cm  
material: elastic belts  
color: black
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127wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

nowy kolor
new color

aRon
mechanizm TILT, wymiary: 65/57/90÷100 cm, materiał: tkanina membranowa / eco skóra                              
kolory: czarno-seledynowy, czarno-czerwony lub czarno-szary 

TILT mechanism, dimensions: 65/57/90÷100 cm, material: membrane cloth / eco leather  
colors: black / celadon, black / grey, black / red

nowy kolor
new color

Galaxy
mechanizm TILT, wymiary: 52/54/94÷104 cm
materiał: tkanina membranowa / siatka 
kolor: czarno-bordowy

TILT mechanism, dimensions: 52/54/94÷104 cm  
material: membrane cloth / mesh  
color: black / maroon

tony
mechanizm TILT, wymiary: 58/56/92÷102 cm, materiał: tkanina membranowa / siatka
kolory: fioletowy, niebieski, zielony, czerwony lub czarny

TILT mechanism, dimensions: 58/56/92÷102 cm, material: membrane cloth / mesh  
colors: purple, blue, green, red, black

Fabian
mechanizm TILT, wymiary: 58/58/90÷101 cm
materiał: bawełna, kolory: niebieski lub czarny

TILT mechanism, dimensions: 58/58/90÷101 cm  
material: cotton, colors: blue, black

sWinG
wymiary: 51/60/85 cm  
materiał: pasy elastyczne                           
kolor: czarno-niebieski

dimensions: 51/60/85 cm  
material: elastic belts   
color: black / blue

anDERs
mechanizm TILT, wymiary: 55/57/89÷99 cm 
materiał: tkanina membranowa / eco skóra 
kolory: czarno-seledynowy lub czarno-szary

TILT mechanism, dimensions: 55/57/89÷99 cm  
material: membrane cloth / eco leather  
colors: black / celadon, black / grey
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128 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

FUn-1 FUn-2 FUn-3

FUn-4 FUn-5 FUn-6

FUn-7 FUn-8

mechanizm podstawowy, wymiary: 43/49/86÷98 cm 
materiał: sklejka gięta / eco skóra  
kolor: różowy

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: pink

mechanizm podstawowy, wymiary: 43/49/86÷98 cm 
materiał: sklejka gięta / eco skóra  
kolor: zielony

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: green

mechanizm podstawowy, wymiary: 43/49/86÷98 cm 
materiał: sklejka gięta / eco skóra  
kolor: niebieski

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: blue

mechanizm podstawowy, wymiary: 43/49/86÷98 cm 
materiał: sklejka gięta / eco skóra 
kolor: fioletowy

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: purple

mechanizm podstawowy, wymiary: 43/49/86÷98 cm 
materiał: sklejka gięta / eco skóra 
kolor: szary

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm 
material: bent plywood / eco leather 
color: grey

mechanizm podstawowy, wymiary: 43/49/86÷98 cm 
materiał: sklejka gięta / eco skóra  
kolor: szaro-niebieski

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: grey / blue

mechanizm podstawowy, wymiary: 43/49/86÷98 cm 
materiał: sklejka gięta / eco skóra 
kolor: fioletowy

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: purple

mechanizm podstawowy wymiary: 43/49/86÷98 cm  
materiał: sklejka gięta / eco skóra  
kolory: biało-czarny

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: white / black

FUn-8
mechanizm podstawowy wymiary: 43/49/86÷98 cm  
materiał: sklejka gięta / eco skóra  
kolory: biało-niebieski

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: white / blue

nowość
new

nowość
new
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129wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

nowość
new

nowość
new

CoCo CoCo
mechanizm podstawowy, wymiary: 48/53/80÷90 cm 
materiał: tworzywo / eco skóra 
kolor: pomarańczowy

basic mechanism, dimensions: 48/53/80÷90 cm
material: plastic / eco leather 
color: orange

mechanizm podstawowy, wymiary: 48/53/80÷90 cm 
materiał: tworzywo / eco skóra 
kolor: biały

basic mechanism, dimensions: 48/53/80÷90 cm
material: plastic / eco leather 
color: white

FUn-9 FUn-10
mechanizm podstawowy, wymiary: 43/49/86÷98 cm  
materiał: sklejka gięta / eco skóra  
kolor: biało-czarny

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: white / black

mechanizm podstawowy, wymiary: 43/49/86÷98 cm 
materiał: sklejka gięta / eco skóra  
kolor: niebiesko-czerwony

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: blue / red

viP
mechanizm podstawowy, wymiary: 43/49/86÷98 cm  
materiał: sklejka gięta lakierowana  
kolor: biały

basic mechanism, dimensions: 43/49/86÷98 cm
material: lacquered bent plywood 
color: white

nowość
new

nowość
new

nowość
new

CoCo ii CoCo ii CoCo iii
mechanizm podstawowy, wymiary: 47/51/82÷91 cm  
materiał: tworzywo ABS / eco-skóra  
kolor: zielono-czarny

basic mechanism, dimensions: 47/51/82÷91 cm 
material: plastic ABS / eco leather 
color: green / black

mechanizm podstawowy, wymiary: 47/51/82÷91 cm  
materiał: tworzywo ABS / eco-skóra  
kolor: czerwono-czarny

basic mechanism, dimensions: 47/51/82÷91 cm 
material: plastic ABS / eco leather 
color: red / black

mechanizm podstawowy,wymiary: 49/53/78÷91 cm  
materiał: tworzywo / eco-skóra  
kolor: biało-czarny

basic mechanism, dimensions: 49/53/78÷91 cm 
material: plastic / eco leather 
color: white / black

FEbo
mechanizm podstawowy, wymiary: 43/47/88÷100 cm  
materiał: sklejka gięta / eco skóra  
kolor: fioletowo-różowy

basic mechanism, dimensions: 43/47/88÷100 cm
material: bent plywood / eco leather 
color: purple / pink

nowość
new
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130 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

DEnvER Eliot

Eliot

mechanizm podstawowy, wymiary: 42/40/89÷99 cm  
materiał: sklejka gięta lakierowana 
kolor: fioletowy

basic mechanism, dimensions: 42/40/89÷99 cm
material: laquered bent plywood 
color: purple

mechanizm podstawowy, wymiary: 41/46/80÷92 cm 
materiał: sklejka gięta 
kolor: olcha 

basic mechanism, dimensions: 41/46/80÷92 cm
material: bent plywood  
color: alder

mechanizm podstawowy, wymiary: 41/46/80÷92 cm 
materiał: sklejka gięta  
kolor: wenge

basic mechanism, dimensions: 41/46/80÷92 cm
material: bent plywood  
color: wenge

DEnvER
mechanizm podstawowy, wymiary: 42/40/89÷99 cm  
materiał: sklejka gięta lakierowana  
kolor: biały

basic mechanism, dimensions: 42/40/89÷99 cm 
material: laquered bent plywood 
color: white

DEnis DEnis
mechanizm podstawowy, wymiary: 44/48/88÷100 cm 
materiał: sklejka gięta / tkanina 
kolor: cherry

basic mechanism, dimensions: 44/48/88÷100 cm 
material: bent plywood / cloth 
color: cherry

mechanizm podstawowy, wymiary: 44/48/88÷100 cm 
materiał: sklejka gięta / tkanina 
kolor: wenge

basic mechanism, dimensions: 44/48/88÷100 cm 
material: bent plywood / cloth 
color: wenge

Gol RaCER
mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 39/52/75÷85 cm, materiał: eco skóra  
kolor: zielony

basic mechanism, rubber coated wheels 
dimensions: 39/52/75÷85 cm, material: eco leather 
color: green

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki 
wymiary: 57/59/106÷116 cm, materiał: eco skóra perforowana 
kolor: czarno-czerwony

TILT mechanism, adjustable armrests 
dimensions: 57/59/106÷116 cm, material: perforated eco leather 
color: black / red

nowość
new

ikaR
mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 57/56/90÷102 cm, materiał: tkanina / siatka  
kolor: fioletowo-szary

TILT mechanism, rubber coated wheels 
dimensions: 57/56/90÷102 cm, material: cloth / mesh 
color: purple / grey
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131wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

kaCPER

kitty ii
mechanizm podstawowy wymiary: 40/45/83÷95 cm  
materiał: sklejka gięta / eco skóra  
kolor: biało-różowy

basic mechanism, dimensions: 40/45/83÷95 cm 
material: bent plywood / eco leather 
color: white / pink

nowość
new

PinGUin

mikE

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 52/50/82÷92 cm, materiał: eco skóra  
kolor: niebieski

basic mechanism, rubber coated wheels 
dimensions: 52/50/82÷92 cm, material: eco leather 
color: blue

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem 
wymiary: 55/41/84÷94 cm, materiał: eco skóra 
kolor: czerwono-kremowy

basic mechanism, rubber coated wheels 
dimensions: 55/41/84÷94 cm, material: eco leather 
color: red / creamy

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 53/51/75÷84 cm, materiał: eco skóra  
kolor: niebieski

basic mechanism, rubber coated wheels 
dimensions: 53/51/75÷84 cm, material: eco leather 
color: blue

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 52/52/82÷92 cm, materiał: eco skóra  
kolor: brązowy

basic mechanism, rubber coated wheels 
dimensions: 52/52/82÷92 cm, material: eco leather 
color: brown

kUbUŚ

kitty
mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 54/49/76÷86 cm, materiał: eco skóra  
kolor: różowy

basic mechanism, rubber coated wheels 
dimensions: 54/49/76÷86 cm, material: eco leather 
color: pink

jEFRy
mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem
wymiary: 57/38/84÷94 cm, materiał: eco skóra
kolor: pomarańczowo-kremowy

basic mechanism, rubber coated wheels  
dimensions: 57/38/84÷94 cm, material: eco leather 
color: orange / creamy

tom
mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 53/48/76÷86 cm, materiał: eco skóra  
kolor: niebieski

basic mechanism, rubber coated wheels 
dimensions: 53/48/76÷86 cm, material: eco leather 
color: blue

tom
mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem  
wymiary: 53/48/76÷86 cm, materiał: eco skóra  
kolor: zielony

basic mechanism, rubber coated wheels 
dimensions: 53/48/76÷86 cm, material: eco leather 
color: green

nowy kolor
new color
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132 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

FlasH
mechanizm podstawowy, wymiary: 46/50/80÷92 cm 
materiał: tkanina membranowa 
kolor: czarno-pomarańczowy

basic mechanism, dimensions: 46/50/80÷92 cm 
material: membrane cloth 
color: black / orange

DaRian DaRian
mechanizm TILT, wymiary: 54/59/84÷96 cm
materiał: bawełna
kolor: pomarańczowy

TILT mechanism, dimensions: 54/59/84÷96 cm 
material: cotton 
color: orange

mechanizm TILT, wymiary: 54/59/84÷96 cm
materiał: bawełna
kolor: różowy

TILT mechanism, dimensions: 54/59/84÷96 cm 
material: cotton 
color: pink

DaRian DaRian DaRian
mechanizm TILT, wymiary: 54/59/84÷96 cm
materiał: bawełna
kolor: zielony

TILT mechanism, dimensions: 54/59/84÷96 cm 
material: cotton 
color: green

mechanizm TILT, wymiary: 54/59/84÷96 cm
materiał: bawełna
kolor: szary

TILT mechanism, dimensions: 54/59/84÷96 cm 
material: cotton 
color: grey

mechanizm TILT, wymiary: 54/59/84÷96 cm
materiał: bawełna
kolor: niebieski

TILT mechanism, dimensions: 54/59/84÷96 cm 
material: cotton 
color: blue

FlasH FlasH FlasH
mechanizm podstawowy, wymiary: 46/50/80÷92 cm 
materiał: tkanina membranowa 
kolor: czarno-zielony

basic mechanism, dimensions: 46/50/80÷92 cm 
material: membrane cloth 
color: black / green

mechanizm podstawowy, wymiary: 46/50/80÷92 cm 
materiał: tkanina membranowa 
kolor: czarno-niebieski

basic mechanism, dimensions: 46/50/80÷92 cm 
material: membrane cloth 
color: black / blue

mechanizm podstawowy, wymiary: 46/50/80÷92 cm 
materiał: tkanina membranowa 
kolor: czarno-czerwony

basic mechanism, dimensions: 46/50/80÷92 cm 
material: membrane cloth 
color: black / red
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133wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

oRion alFRED
mechanizm podstawowy, wymiary: 41/55/80÷91 cm  
materiał: tkanina 
kolor: różowy

basic mechanism, dimensions: 41/55/80÷91 cm 
material: cloth 
color: pink

mechanizm podstawowy, wymiary: 55/52/77÷89 cm  
materiał: tkanina 
kolor: seledynowy

basic mechanism, dimensions: 55/52/77÷89 cm 
material: cloth 
color: celadon

alFRED
mechanizm podstawowy, wymiary: 55/52/77÷89 cm  
materiał: tkanina 
kolor: szary

basic mechanism, dimensions: 55/52/77÷89 cm 
material: cloth 
color: grey

Play Play
mechanizm podstawowy, wymiary: 41/41/73÷85 cm  
materiał: tkanina membranowa 
kolor: czarno-czerwony

basic mechanism, dimensions: 41/41/73÷85 cm 
material: membrane cloth 
color: black / red

mechanizm podstawowy, wymiary: 41/41/73÷85 cm  
materiał: tkanina membranowa 
kolor: czarno-niebieski

basic mechanism, dimensions: 41/41/73÷85 cm 
material: membrane cloth 
color: black / blue

Play
mechanizm podstawowy, wymiary: 41/41/73÷85 cm  
materiał: tkanina membranowa 
kolor: czarno-pomarańczowy

basic mechanism, dimensions: 41/41/73÷85 cm 
material: membrane cloth 
color: black / orange

Play
mechanizm podstawowy, wymiary: 41/41/73÷85 cm  
materiał: tkanina membranowa 
kolor: czarno-zielony

basic mechanism, dimensions: 41/41/73÷85 cm 
material: membrane cloth 
color: black / green

Gonzo Gonzo
mechanizm podstawowy  
wymiary: 53/46/91÷107 cm  
materiał: eco skóra, kolor: biały

basic mechanism  
dimensions: 53/46/91÷107 cm  
material: eco leather, color: white

mechanizm podstawowy  
wymiary: 53/46/91÷107 cm  
materiał: eco skóra, kolor: różowy

basic mechanism  
dimensions: 53/46/91÷107 cm  
material: eco leather, color: pink

nowość
new

nowość
new
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134 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

manaGER
mechanizm TILT
wymiary: 60/65/108÷117 cm
materiał: skóra / PVC
kolor: brąz

TILT mechanism 
dimensions: 60/65/108÷117 cm
material: leather / PVC 
color: brown

tiziano
wymiary: 37/43/85 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolory: kremowy V-18, beżowy V-46, j.brązowy V-49

dimensions: 37/43/85 cm 
material: chrome steel / PVC 
colors: creamy V-18, beige V-46, light brown V-49

 tUliPan PlUs
wymiary: 37/43/85 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolory: kremowy V-18, beżowy V-46, j.brązowy V-49

dimensions: 37/43/85 cm 
material: chrome steel / PVC 
colors: creamy V-18, beige V-46, light brown V-49

manaGER
mechanizm TILT
wymiary: 60/65/108÷117 cm
materiał: skóra / PVC
kolor: czarny

TILT mechanism 
dimensions: 60/65/108÷117 cm
material: leather / PVC 
color: black

bRavo
mechanizm podstawowy
wymiary: 59/56/96÷108 cm
materiał: tkanina 
kolor: według wzornika

basic mechanism 
dimensions: 59/56/96÷108 cm
material: cloth 
colors: by color swatch 1

1

iso
wymiary: 53/55/82 cm
materiał: stal lakierowana proszkowo / tkanina 
kolor: według wzornika

dimensions: 53/55/82 cm
material: powder coated steel / cloth 
colors: by color swatch 1

1

CHiCo
wymiary: ø41/47,5 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: według wzornika

dimensions: ø41/47,5 cm  
material: chrome steel / PVC 
colors: by color swatch 

2

2

samba
wymiary: 60/55/87 cm 
materiał: stal chromowana lub lakierowana proszkowo / PVC
kolory: beżowy V-46 / drewno koniak -1008
 j.brązowy V-49 / drewno orzech -1031
 czarny V-4 / drewno oranż -1010    

dimensions: 60/55/87 cm   
material: chrome steel or powder coated steel / PVC 
colors: beige V-46 / cognac wood - 1008
 light brown V-49 / walnut wood - 1031
 black V-4 / orange wood - 1010    

C-4 C-6 C-11

C-32 C-38 C-73

wzornik kolorów
color swatch1

wzornik kolorów
color swatch

V-17 V-18

V-46 V-49

2

skóra

leather

skóra

leather
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135wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

wymiary: 53/55/82 cm
materiał: stal lakierowana proszkowo / tkanina 
kolor: według wzornika

dimensions: 53/55/82 cm
material: powder coated steel / cloth 
colors: by color swatch

wzornik kolorów
color swatch

k4 k4

k3

k3

k2

k4-m

k5 k5

k4-m

k4-m k4-m

k4

k3

k3

k2

k4

wymiary: 44/49/106 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: beżowy

dimensions: 44/49/106 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: beige

wymiary: 44/49/106 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: ciemny brąz

dimensions: 44/49/106 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: dark brown

wymiary: 44/49/98 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: zielony

dimensions: 44/49/98 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: green

wymiary: 44/49/98 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: pomarańczowy

dimensions: 44/49/98 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: orange

wymiary: 41/52/94 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: beżowo-brązowy 

dimensions: 41/52/94 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: beige / brown

wymiary: 44/49/106 cm 
materiał: stal malowana / PVC 
kolor: beżowy

dimensions: 44/49/106 cm  
material: painted steel / PVC  
color: beige

wymiary: 44/48/82 cm
materiał: stal malowana proszkowo / PVC
kolor: szary

dimensions: 44/48/82 cm  
material: powder coated steel / PVC  
color: grey

wymiary: 44/48/82 cm
materiał: stal malowana proszkowo / PVC
kolor: niebieski

dimensions: 44/48/82 cm  
material: powder coated steel / PVC  
color: blue

wymiary: 44/49/106 cm 
materiał: stal malowana / PVC 
kolor: ciemny brąz

dimensions: 44/49/106 cm  
material: painted steel / PVC  
color: dark brown

wymiary: 44/49/106 cm 
materiał: stal malowana / PVC 
kolor: czerwony

dimensions: 44/49/106 cm  
material: painted steel / PVC  
color: red

wymiary: 44/49/106 cm 
materiał: stal malowana / PVC 
kolor: czarny

dimensions: 44/49/106 cm  
material: painted steel / PVC  
color: black

wymiary: 44/49/106 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: czerwony

dimensions: 44/49/106 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: red

wymiary: 44/49/98 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: beżowy

dimensions: 44/49/98 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: beige

wymiary: 44/49/98 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: czerwony

dimensions: 44/49/98 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: red

wymiary: 41/52/94 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: beżowo-czarny

dimensions: 41/52/94 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: beige / black

wymiary: 44/49/106 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: czarny

dimensions: 44/49/106 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: black
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136 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

k5 k5
wymiary: 44/48/82 cm
materiał: stal malowana proszkowo / PVC
kolor: zielony

dimensions: 44/48/82 cm  
material: powder coated steel / PVC  
color: green

wymiary: 44/48/82 cm
materiał: stal malowana proszkowo / PVC
kolor: czarny

dimensions: 44/48/82 cm  
material: powder coated steel / PVC  
color: black

k9

k25

k7 k7

k9 k9

k6 k7

k46

k13

k15

taboret Rio C taboret Rio  m

k25

wymiary: 41/45/86 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: brązowy

dimensions: 41/45/86 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: brown

wymiary: 41/49/98 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: ciemny brąz

dimensions: 41/49/98 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: dark brown

wymiary: 40/40/80 cm
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: beżowy

dimensions: 40/40/80 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: beige

wymiary: 40/40/80 cm
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: brązowy

dimensions: 40/40/80 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: brown

wymiary: 41/45/86 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: kremowy

dimensions: 41/45/86 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: creamy

wymiary: 41/45/86 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: beżowy

dimensions: 41/45/86 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: beige

wymiary: 47/47/80 cm
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: czarny

dimensions: 47/47/80 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: black

wymiary: 40/40/80 cm
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: kremowy

dimensions: 40/40/80 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: creamy

wymiary: 41/54/91 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: kremowy

dimensions: 41/54/91 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: creamy

wymiary: 41/45/87 cm
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: beżowy

dimensions: 41/45/87 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: beige

wymiary: 41/48/98 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: czarny

dimensions: 41/48/98 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: black

wymiary: ø29/45 cm, kolor: buk 
materiał: stal chromowana / MDF laminowany

dimensions: ø29/45 cm, color: beech  
material: chrome steel / laminated MDF 

wymiary: ø29/45 cm, kolor: buk 
materiał: stal malowana / MDF laminowany 

dimensions: ø29/45 cm, color: beech  
material: powder coated steel / laminated MDF

wymiary: 41/49/98 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: beżowy

dimensions: 41/49/98 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: beige
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137wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

k48 k51

k47

k48k48
wymiary: 38/45/85 cm
materiał: stal chromowana / PVC 
kolor: ciemny brąz

dimensions: 38/45/85 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: dark brown

wymiary: 43/43/100 cm 
materiał: aluminium malowane proszkowo /  
eco skóra, kolor: czarno-czerwony

dimensions: 43/43/100 cm  
material: powder coated aluminum / eco leather 
color: black / red

wymiary: 46/56/100 cm
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: czarny

dimensions: 46/56/100 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: black

wymiary: 38/45/85 cm
materiał: stal chromowana / PVC 
kolor: czarny

dimensions: 38/45/85 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: black

wymiary: 38/45/85 cm
materiał: stal chromowana / PVC 
kolor: jasny brąz

dimensions: 38/45/85 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: light brown

k54 k56

k66 k66

k60k51

k60

wymiary: 43/43/101 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarno-kremowy

dimensions: 43/43/101 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black / creamy

wymiary: 39/49/94 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra

dimensions: 39/49/94 cm  
material: chrome steel / eco leather

wymiary: 45/48/93 cm  
materiał: stal malowana / tkanina  
kolory: stelaż - złoty, tapicerka - bordowy

dimensions: 45/48/93 cm  
material: painted steel / cloth  
colors: frame - gold, upholstery - maroon

wymiary: 45/48/93 cm  
materiał: stal malowana / tkanina  
kolory: stelaż - złoty, tapicerka - niebieski

dimensions: 45/48/93 cm  
material: painted steel / cloth  
colors: frame - gold, upholstery - blue

wymiary: 42/48/96 cm
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: kremowy 

dimensions: 42/48/96 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: creamy

wymiary: 43/43/100 cm 
materiał: aluminium malowane proszkowo /  
eco skóra, kolor: biało-czarny

dimensions: 43/43/100 cm  
material: powder coated aluminium / eco leather 
color: white / black

wymiary: 42/48/96 cm
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: czarny

dimensions: 42/48/96 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

k66
wymiary: 45/48/93 cm  
materiał: stal malowana / tkanina  
kolory: stelaż - złoty, tapicerka - zielony

dimensions: 45/48/93 cm  
material: painted steel / cloth  
colors: frame - gold, upholstery - green

k46 k47k46
wymiary: 41/54/91 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: brązowy

dimensions: 41/54/91 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: brown

wymiary: 46/56/100 cm
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: ciemny brąz

dimensions: 46/56/100 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: dark brown

wymiary: 41/54/91 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: kremowy

dimensions: 41/54/91 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: creamy

wymiary: 41/54/91 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: zielony

dimensions: 41/54/91 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: green

wymiary: 41/45/87 cm
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: beżowy

dimensions: 41/45/87 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: beige

wymiary: ø29/45 cm, kolor: buk 
materiał: stal malowana / MDF laminowany 

dimensions: ø29/45 cm, color: beech  
material: powder coated steel / laminated MDF
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138 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

k70 k70k67
wymiary: 41/50/98 cm                                                        
materiał: stal malowana proszkowo /
eco skóra, kolor: jasny brąz

dimensions: 41/50/98 cm  
material: powder coated steel / eco leather 
color: light brown

wymiary: 41/50/98 cm                                                        
materiał: stal malowana proszkowo /
eco skóra, kolor: ciemny brąz

dimensions: 41/50/98 cm  
material: powder coated steel / eco leather 
color: dark brown

wymiary: 45/48/93 cm  
materiał: stal malowana / tkanina  
kolor: stelaż - champagne, tapicerka - złoty

dimensions: 45/48/93 cm  
material: painted steel / cloth  
colors: frame - champagne, upholstery - gold

k75

k70C

k72C

k70C

k74 k74 k75

k70

k72m

k70C

k72C

k70

k72m

wymiary: 41/56/98 cm 
materiał: stal chromowana / PVC  
kolor: ciemny brąz

dimensions: 41/56/98 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: dark brown

wymiary: 41/50/98 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: beżowy

dimensions: 41/50/98 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: beige

wymiary: 41/51/90 cm  
materiał: stal chromowana / PVC  
kolor: ciemny brąz

dimensions: 41/51/90 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: dark brown

wymiary: 41/50/98 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czerwony

dimensions: 41/50/98 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: red

wymiary: 46/50/97 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 46/50/97 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary: 46/50/97 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: beżowy

dimensions: 46/50/97 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: beige

wymiary: 41/56/98 cm 
materiał: stal chromowana / PVC
kolor: jasny brąz

dimensions: 41/56/98 cm 
 material: chrome steel / PVC  
color: light brown

wymiary: 41/50/98 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 41/50/98 cm  
material: powder coated steel / eco leather  
color: black

wymiary: 41/51/90 cm                                                        
materiał: stal malowana proszkowo / PVC 
kolor: brązowy

dimensions: 41/51/90 cm  
material: powder coated steel / PVC  
color: brown

wymiary: 41/50/98 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: fioletowy

dimensions: 41/50/98 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: purple

wymiary: 41/51/90 cm  
materiał: stal chromowana / PVC  
kolor: jasny brąz

dimensions: 41/51/90 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: light brown

wymiary: 41/50/98 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 41/50/98 cm  
material: powder coated steel / eco leather  
color: white

wymiary: 41/51/90 cm                                                         
materiał: stal malowana proszkowo / PVC 
kolor: kremowy 

dimensions: 41/51/90 cm  
material: powder coated steel / PVC  
color: creamy

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color

kR
zE

sł
a 

m
Et

al
oW

E 
/ M

et
al

 C
Ha

ir
s



139wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

k80
wymiary: 41/51/110 cm 
materiał: stal chromowana /  
eco skóra / rattan syntetyczny  
kolor: czarny

dimensions: 42/51/110 cm  
material: chrome steel /  
eco leather / synthetic rattan  
color: black

k84k82 k83 k83
wymiary: 42/49/86 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta 
kolor: biały

dimensions: 42/49/86 cm  
material: chrome steel / bent plywood  
color: white

wymiary: 42/47/89 cm 
materiał: stal chromowana / sklejka gięta 
kolor: czereśnia ant.

dimensions: 42/47/89 cm  
material: chrome steel / bent plywood  
color: ant. cherry

wymiary: 42/52/89 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta  
kolor: dąb sonoma

dimensions: 42/52/89 cm  
material: chrome steel / bent plywood  
color: sonoma oak

wymiary: 42/52/89 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta  
kolor: buk

dimensions: 42/52/89 cm  
material: chrome steel / bent plywood  
color: beech

k84 k84
wymiary: 42/49/86 cm
materiał: stal chromowana / sklejka gięta
kolor: olcha

dimensions: 42/49/86 cm  
material: chrome steel / bent plywood  
color: alder

wymiary: 42/49/86 cm
materiał: stal chromowana / sklejka gięta
kolor: wenge

dimensions: 42/49/86 cm  
material: chrome steel / bent plywood  
color: wenge

k85 k85
wymiary: 42/56/100 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: kremowy

dimensions: 42/56/100 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: creamy

wymiary: 42/56/100 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: czarny

dimensions: 42/56/100 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

k85 k86k86 k86
wymiary: 42/56/100 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: fioletowy

dimensions: 42/56/100 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: purple

wymiary: 41/54/102 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: kremowy

dimensions: 41/54/102 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: creamy

wymiary: 41/54/102 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: ciemny brąz

dimensions: 41/54/102 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: dark brown

wymiary: 41/54/102 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: czarny

dimensions: 41/54/102 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

k76 k76 k79

wymiary: 41/56/98 cm 
materiał: stal chromowana / PVC  
kolor: ciemny brąz

dimensions: 41/56/98 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: dark brown

wymiary: 42/50/92 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: beżowy

dimensions: 42/50/92 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: beige

wymiary: 42/50/92 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: brązowy

dimensions: 42/50/92 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: brown

wymiary: 41/50/98 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 41/50/98 cm  
material: powder coated steel / eco leather  
color: white

wymiary: 42/51/100 cm 
materiał: stal chromowana /  
eco skóra / rattan syntetyczny  
kolor: kremowy

dimensions: 42/51/100 cm  
material: chrome steel / eco leather / synthetic rattan  
color: creamy

nowy kolor
new color

nowy kolor
new color
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140 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

k110

k103

k107

k104

k107 k108 k109

k101

k105

k102

k106

k94

k104

wymiary: 42/56/100 cm 
materiał: stal chromowana / tkanina  
kolor: grafitowy

dimensions: 42/56/100 cm  
material: chrome steel / cloth  
color: graphite

wymiary: 44/56/100 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: szaro-biały

dimensions: 44/56/100 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: grey / white

wymiary: 43/55/94 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 43/55/94 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white

wymiary: 42/58/99 cm, materiał: stal chromowana 
/ eco skóra / sklejka lakierowana  
kolor: tapicerka - czarny, sklejka - biały

dimensions: 42/58/99 cm, material: chrome steel  
/ eco leather / laquered plywood  
color: upholstery - black, plywood - white

wymiary: 43/55/94 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 43/55/94 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary:  44/48/96 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: biały

dimensions: 44/48/96 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white

wymiary: 43/55/95 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: czarny

dimensions: 43/55/95 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary: 42/45/89 cm, materiał: stal chromowana 
/ sklejka gięta / PVC 
kolor: sklejka - czereśnia antyczna, tapicerka - czarny

dimensions: 42/45/89 cm  
material: chrome steel / bent plywood / PVC  
color: plywood - ant. cherry, upholstery - black

wymiary: 42/58/99 cm  
materiał: stal chromowana / tkanina / eco skóra  
kolor: tkanina - grafitowy, eco skóra - biały

dimensions: 42/58/99 cm  
material: chrome steel / cloth / eco leather  
color: cloth - graphite, eco leather - white

wymiary: 42/45/86 cm,  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta / PVC  
kolor: sklejka - olcha, tapicerka - khaki

dimensions: 42/45/89 cm  
material: chrome steel / bent plywood / PVC 
color: plywood - alder, upholstery - khaki

wymiary: 45/48/101 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: jasny szary

dimensions: 45/48/101 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: light grey

wymiary: 42/50/111 cm 
materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra 
kolor: czarny

dimensions: 42/50/111 cm  
material: powder coated steel / eco leather  
color: black

wymiary: 42/58/99 cm, materiał: stal chromowana  
/ eco skóra / sklejka lakierowana  
kolor: tapicerka - biały, sklejka - szary 

dimensions: 42/58/99 cm, material: chrome steel  
/ eco leather / laquered plywood  
color: upholstery - white, plywood - grey

k86 k93k92
wymiary: 41/54/102 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: fioletowy

dimensions: 41/54/102 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: purple

wymiary: 43/55/92 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: niebieski

dimensions: 43/55/92 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: blue

wymiary: 44/57/91 cm 
materiał: stal chromowana / eco skóra 
kolor: biały

dimensions: 44/57/91 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white
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141wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

k110 k111 k112

wymiary: 42/56/100 cm 
materiał: stal chromowana / tkanina  
kolor: grafitowy

dimensions: 42/56/100 cm  
material: chrome steel / cloth  
color: graphite

wymiary: 42/56/100 cm 
materiał: stal chromowana / tkanina  
kolory: popielato-brązowy

dimensions: 42/56/100 cm  
material: chrome steel / cloth  
color: grey / brown

wymiary: 64/61/79 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra / tkanina  
kolor: czarno-szary

dimensions: 64/61/79 cm  
material: chrome steel / eco leather / cloth  
color: black / grey

wymiary: 42/50/111 cm 
materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra 
kolor: czarny

dimensions: 42/50/111 cm  
material: powder coated steel / eco leather  
color: black

wymiary: 44/54/100 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 44/54/100 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

k113

k114

k114

k115

k113 k113 k114

wymiary: 43/50/93 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: beżowy

dimensions: 43/50/93 cm 
material: chrome steel / eco leather 
color: beige

wymiary: 44/54/97 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 44/54/97 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary: 44/54/97 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 44/54/97 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white

wymiary: 47/46/85 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 47/46/85 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary: 43/50/93 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: ciemny brąz

dimensions: 43/50/93 cm 
material: chrome steel / eco leather 
color: dark brown

wymiary: 43/50/93 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 43/50/93 cm 
material: chrome steel / eco leather 
color: black

wymiary: 44/54/97 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: brązowy

dimensions: 44/54/97 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: brown

k117 k117

k116

k117 k118

k116

wymiary: 41/52/88 cm  
materiał: stal chromowana / tkanina  
kolor: grafitowy

dimensions: 41/52/88 cm  
material: chrome steel / cloth  
color: graphite

wymiary: 41/52/88 cm  
materiał: stal chromowana / tkanina  
kolor: brązowy

dimensions: 41/52/88 cm  
material: chrome steel / cloth  
color: brown

wymiary: 44/46/92 cm  
materiał: stal / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 44/46/92 cm  
material: stal / eco leather  
color: black

wymiary: 41/52/88 cm  
materiał: stal chromowana / tkanina  
kolor: miedziany

dimensions: 41/52/88 cm  
material: chrome steel / cloth  
color: copper

wymiary: 41/52/88 cm 
materiał: stal malowana / tkanina 
kolor: grafitowy

dimensions: 41/52/88 cm  
material: painted steel / cloth  
color: graphite

wymiary: 44/46/92 cm  
materiał: stal / eco skóra  
kolor: szary

dimensions: 44/46/92 cm  
material: stal / eco leather  
color: grey

nowy kolor
new color
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142 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

k137

k131

k135

k132

k135 k136 k137

k129

k134

k130

k134

k128

k133

wymiary: 43/49/92 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 43/49/92 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary: 43/53/99 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 43/53/99 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white

wymiary: 42/56/95 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 42/56/95 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white

wymiary: 42/57/99 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biało-czarny

dimensions: 42/57/99 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white / black

wymiary: 42/56/95 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 42/56/95 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary: 53/44/89 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biało-czarny

dimensions: 53/44/89 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white / black

wymiary: 43/49/92 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 43/49/92 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white

wymiary: 45/55/89 cm  
materiał: stal malowana proszkowo /  
PVC strukturalne, kolor: czarny

dimensions: 45/55/89 cm  
material: powder coated steel / PVC  
color: black

wymiary: 44/50/96 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 44/50/96 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white

wymiary: 46/54/90 cm  
materiał: stal malowana proszkowo /  
PVC strukturalne, kolor: czarny

dimensions: 46/54/90 cm 
material: powder coated steel / PVC  
color: black

wymiary: 44/50/96 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 44/50/96 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary: 45/55/96 cm  
materiał: stal / PVC  
kolor: biały

dimensions: 45/55/96 cm  
material: steel / PVC  
color: white

wymiary: 44/51/94 cm  
materiał: stal chromowana / PVC  
kolor: biało-czarny 

dimensions: 44/51/94 cm  
material: chrome steel / PVC  
color: white / black

k119 k121k120
wymiary: 44/50/90 cm  
materiał: stal chromowana / tkanina  
kolor: czarno-czerwony

dimensions: 44/50/90 cm  
material: chrome steel / cloth  
color: black / red

wymiary: 48/40/77 cm  
materiał: stal chromowana / tworzywo  
kolor: biały

dimensions: 48/40/77 cm  
material: chrome steel / plastic  
color: white

wymiary: 42/52/83 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: beżowy

dimensions: 42/52/83 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: beige
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143wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

k137 k137 k138

wymiary: 43/49/92 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 43/49/92 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary: 43/49/92 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: fioletowy

dimensions: 43/49/92 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: purple

wymiary: 43/49/92 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czerwony

dimensions: 43/49/92 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: red

wymiary: 45/55/96 cm  
materiał: stal / PVC  
kolor: biały

dimensions: 45/55/96 cm  
material: steel / PVC  
color: white

wymiary: 43/56/99 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 43/56/99 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

k138
wymiary: 43/56/99 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: beżowy

dimensions: 43/56/99 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: beige

k142

k141

k143

k139 k139 k140

wymiary: 43/50/106 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: szary

dimensions: 43/50/106 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: grey

wymiary: 46/55/112 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarno-biały

dimensions: 46/55/112 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black / white

wymiary: 45/58/97 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: fioletowy

dimensions: 45/58/97 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: purple

wymiary: 44/54/87 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra 
kolor: biały

dimensions: 44/54/87 cm  
material: powder coated steel / eco leather  
color: white

wymiary: 44/54/87 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra  
kolor: szary

dimensions: 44/54/87 cm  
material: powder coated steel / eco leather  
color: grey

wymiary: 43/57/103 cm  
materiał: stal nierdzewna / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 43/57/103 cm  
material: stainless steel / eco leather  
color: white

k146 k148

k144

k147 k149

k145

wymiary: 43/57/96 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 43/57/96 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary: 43/56/99 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biało-czarny

dimensions: 43/56/99 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white / black

wymiary: 45/63/100 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: czarny

dimensions: 45/63/100 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: black

wymiary: 42/55/101 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 42/55/101 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white

wymiary: 46/57/93 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: beżowy

dimensions: 46/57/93 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: beige

wymiary: 42/55/98 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: biały

dimensions: 42/55/98 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: white
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144 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

k154

k157

k155k153

k156

k153

k156

k153

k156

wymiary: 43/47/85 cm  
materiał: stal chromowana / tworzywo  
kolor: kremowy

dimensions: 43/47/85 cm  
material: chrome steel / plastic  
color: creamy

mechanizm podstawowy  
wymiary: 44/44/92÷108 cm  
materiał: eco skóra, kolor: biały

basic mechanism  
dimensions: 44/44/92÷108 cm  
material: eco leather, color: white

wymiary: 43/47/85 cm  
materiał: stal chromowana / sklejka gięta  
kolor: biały

dimensions: 43/47/85 cm  
material: chrome steel / bent plywood  
color: white

wymiary: 52/47/82 cm  
materiał: drewno lite / stal malowana / tworzywo ABS  
kolor: drewno - buk, tworzywo ABS - czarny

dimensions: 52/47/82 cm  
material: solid wood / painted steel / ABS plastic 
color: wood - beech, ABS plastic - black

wymiary: 50/52/79 cm  
materiał: stal chromowana / tworzywo  
kolor: pomarańczowy

dimensions: 50/52/79 cm  
material: chrome steel / plastic  
color: orange

wymiary: 52/47/82 cm  
materiał: drewno lite / stal malowana / tworzywo ABS  
kolor: drewno - buk, tworzywo ABS - pomarańczowy

dimensions: 52/47/82 cm  
material: solid wood / painted steel / ABS plastic  
color: wood - beech, ABS plastic - orange

wymiary: 50/52/79 cm  
materiał: stal chromowana / tworzywo  
kolor: żółty

dimensions: 50/52/79 cm  
material: chrome steel / plastic  
color: yellow

wymiary: 52/47/82 cm  
materiał: drewno lite / stal malowana / tworzywo ABS 
kolor: drewno - buk, tworzywo ABS - biały

dimensions: 52/47/82 cm  
material: solid wood / painted steel / ABS plastic  
color: wood - beech, ABS plastic - white

wymiary: 50/52/79 cm  
materiał: stal chromowana / tworzywo  
kolor: czarny 

dimensions: 50/52/79 cm  
material: chrome steel / plastic  
color: black

k150 k152k151
wymiary: 44/60/94 cm  
materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra 
kolor: biały

dimensions: 44/60/94 cm  
material: powder coated steel / eco leather  
color: white

wymiary: 47/56/84 cm  
materiał: stal chromowana / eco skóra  
kolor: jasny szary

dimensions: 47/56/84 cm  
material: chrome steel / eco leather  
color: light grey

wymiary: 44/58/100 cm  
materiał: stal chromowana / tkanina / eco skóra 
kolor: szaro-biały

dimensions: 44/58/100 cm  
material: chrome steel / cloth / eco leather  
color: grey / white
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145wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

wymiary: 52/47/82 cm  
materiał: drewno lite / stal malowana / tworzywo ABS 
kolor: drewno - buk, tworzywo ABS - biały

dimensions: 52/47/82 cm  
material: solid wood / painted steel / ABS plastic  
color: wood - beech, ABS plastic - white

k122

k127k126 k127

k123 k124 k125
wymiary: 44/48/85 cm 
materiał: polipropylen  
kolor: kremowy

dimensions: 44/48/85 cm  
material: polypropylene  
color: creamy

wymiary: 48/50/87 cm  
materiał: poliwęglan  
kolor: bezbarwny

dimensions: 48/50/87 cm  
material: polycarbonate  
color: transparent

wymiar: 41/43/82 cm  
materiał: polipropylen / poliwęglan  
kolor: siedzisko - kremowy, oparcie - pomarańczowy

dimensions: 41/43/82 cm  
material: polypropylene / polycarbonate   
color: seat - creamy, backrest - pomarańczowy

wymiary: 48/50/87 cm  
materiał: poliwęglan  
kolor: szary

dimensions: 48/50/87 cm  
material: polycarbonate  
color: grey

wymiary: 42/51/75 cm  
materiał: polipropylen  
kolor: biały

dimensions: 42/51/75 cm  
material: polypropylene  
color: white

wymiary: 52/43/72 cm  
materiał: polipropylen  
kolor: kremowy

dimensions: 52/43/72 cm  
material: polypropylene  
color: creamy

wymiary: 45/51/79 cm  
materiał: polipropylen  
kolor: pomarańczowy

dimensions: 45/51/79 cm  
material: polypropylene  
color: orange

k90 k100

k89

k91k89
wymiary: 38/45/81 cm  
materiał: stal lakierowana / poliwęglan  
kolor: nogi i siedzisko - czarny, oparcie - bezbarwny

dimensions: 38/45/81 cm  
material: laquered steel / polycarbonate  
color: legs and seat - black, backrest - transparent

wymiar: 40/36/80 cm  
materiał: polipropylen / poliwęglan  
kolory: siedzisko - biały, oparcie - szary,  
pomarańczowy, niebiesko-zielony lub 
bezbarwny

dimensions: 40/36/80 cm  
material: polypropylene / polycarbonate  
colors: seat - white, backrest - grey, orange, 
blue-green, transparent

wymiary: 35/45/90 cm  
materiał: poliwęglan  
kolor: bezbarwny

dimensions: 35/45/90 cm  
material: polycarbonate  
color: transparent

wymiary: 54/57/92 cm  
materiał: poliwęglan  
kolor: bezbarwny

dimensions: 54/57/92 cm  
material: polycarbonate  
color: transparent

wymiary: 35/45/90 cm  
materiał: poliwęglan  
kolor: czarny

dimensions: 35/45/90 cm  
material: polycarbonate  
color: black

nowość
new

nowość
new
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146 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

CitRonE

CitRonE CitRonE

wymiary: 44/43/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
 kolor: olcha / MESH 6

dimensions: 44/43/96 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / MESH 6

wymiary: 44/43/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
kolor: czereśnia ant. / MESH 5

dimensions: 44/43/96 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry  / MESH 5

wymiary: 44/43/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: ciemny orzech / VILA 2

dimensions: 44/43/96 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / VILA 2

nowa tapicerka
new upholstery

nowa tapicerka
new upholstery

nowa tapicerka
new upholstery

sEbastian 3 P

vEnUs

sEbastian 3

vEnUs

taPo

RaFo RaFo

taPo

taPo taPo

sEbastian 3

sEbastian 3 P

vEnUs

krzesło z podłokietnikami, wymiary: 55/56/96 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: ciemny orzech / vila 1

chair with armrests, dimensions: 55/56/96 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / vila 1

wymiary: 45/58/103 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: ciemny orzech / vila 2

dimensions: 45/58/103 cm  
material: solid beech wood / cloth  
color: dark walnut / vila 2

wymiary: 44/57/96 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: czereśnia antyczna II / mesh 1

dimensions: 44/57/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry II / mesh 1

wymiary:45/58/103 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: olcha / mesh 6

dimensions: 45/58/103 cm 
material: solid beech wood / cloth  
color: alder / mesh 6

wymiary: 45/53/87 cm
materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: olcha / krem

dimensions: 45/53/87 cm
material: solid beech wood / eco leather 
color: alder / creamy

wymiary: 44/50/87 cm
materiał: drewno lite bukowe
kolor: olcha

dimensions: 44/50/87 cm
material: solid beech wood  
color: alder

wymiary: 44/50/87 cm
materiał: drewno lite bukowe
kolor: czereśnia antyczna

dimensions: 44/50/87 cm
material: solid beech wood  
color: antique cherry

wymiary: 45/53/87 cm
materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: czereśnia ant. / krem

dimensions: 45/53/87 cm
material: solid beech wood / eco leather 
color: antique cherry / creamy

wymiary: 45/53/87 cm
materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / SOFIA 25

dimensions: 45/53/87 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / SOFIA 25

wymiary: 45/53/87 cm
materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / SOFIA 25

dimensions: 45/53/87 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / SOFIA 25

wymiary: 44/57/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: ciemny orzech / vila 1

dimensions: 44/57/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / vila 1

krzesło z podłokietnikami, wymiary: 55/56/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: czereśnia antyczna II / mesh 1

chair with armrests, dimensions: 55/56/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry II / mesh 1

wymiary: 45/58/103 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: czereśnia ant. / mesh 5

dimensions: 45/58/103 cm 
material: solid beech wood / cloth  
color: antique cherry / mesh 5

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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147wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

sylWEk 4

sylWEk 4

sylWEk 1

sylWEk 1 sylWEk 1 sylWEk 1

DominiksylWEk 4 Dominik Dominik

sylWEk 4 sylWEk 4 sylWEk 4

wymiary: 43/41/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / eko skóra 
kolor: olcha

dimensions: 43/41/96 cm 
material: solid beech wood / eco leather 
color: alder

wymiary: 43/41/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

dimensions: 43/41/96 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

wymiary: 43/41/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / eco skóra 
kolor: ciemny orzech / krem

dimensions: 43/41/96 cm 
material: solid beech wood / eco leather 
color: dark walnut / creamy

wymiary: 43/41/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
kolor: olcha / DAFNE 26

dimensions: 43/41/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / DAFNE 26

wymiary: 43/41/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

dimensions: 43/41/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry  / CASILDA BEŻ

wymiary: 43/41/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 43/41/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / TORENT BEIGE

wymiary: 45/41/97 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 45/41/97 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / TORENT BEIGE

wymiary: 43/41/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 43/41/96 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / TORENT BEIGE

wymiary: 45/41/97 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
kolor: olcha / TORENT BROWN

dimensions: 45/41/97 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / TORENT BROWN

wymiary: 45/41/97 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

dimensions: 45/41/97 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

wymiary: 43/41/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / eko skóra 
kolor: czereśnia ant.

dimensions: 43/41/96 cm  
material: solid beech wood / eco leather 
color: antique cherry

wymiary: 43/41/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / eko skóra 
kolor: ciemny orzech

dimensions: 43/41/96 cm  
material: solid beech wood / eco leather 
color: dark walnut

wymiary: 43/41/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina 
kolor: olcha / TORENT BROWN

dimensions: 43/41/96 cm 
material: solid beech wood  / cloth 
color: alder / TORENT BROWN

FRanCoFRanCo FRanCo
wymiary: 46/45/100 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkania
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 46/45/100 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / TORENT BEIGE

wymiary: 46/45/100 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkania
kolor: olcha / DAFNE 26

dimensions: 46/45/100 cm 
material: solid beech wood / cloth  
color: alder / DAFNE 26

wymiary: 46/45/100 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkania
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

dimensions: 46/45/100 cm  
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

wymiary: 45/53/87 cm
materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: czereśnia ant. / krem

dimensions: 45/53/87 cm
material: solid beech wood / eco leather 
color: antique cherry / creamy

wymiary: 44/57/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: ciemny orzech / vila 1

dimensions: 44/57/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / vila 1
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148 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

jakUb

jakUb

konRaD

HUbERt 2

jakUb

konRaD

jakUb

HUbERt 2

konRaD

HUbERt 2

albERt albERt
wymiary: 46/44/97 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: olcha / TORENT BROWN

dimensions: 46/44/97 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / TORENT BROWN

wymiary: 46/44/97 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

dimensions: 46/44/97 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

wymiary: 46/45/100 cm
materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

dimensions: 46/45/100 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

wymiary: 46/45/100 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 46/45/100 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / TORENT BEIGE

wymiary: 46/44/97 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 46/44/97 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / TORENT BEIGE

wymiary: 46/45/100 cm
materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 46/45/100 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / TORENT BEIGE

wymiary: 46/44/97 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: czereśnia antyczna / mesh 1

dimensions: 46/44/97 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / mesh 1

wymiary: 46/45/100 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: olcha / TORENT BROWN

dimensions: 46/45/100 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / TORENT BROWN

wymiary: 46/45/100 cm
materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / TORENT BROWN

dimensions: 46/45/100 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / TORENT BROWN

wymiary: 46/45/100 cm
materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / TORENT GARDEN

dimensions: 46/45/100 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / TORENT GARDEN

wymiary: 44/41/97 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

dimensions: 44/41/97 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

wymiary: 44/41/97 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 44/41/97 cm  
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / TORENT BEIGE

albERt
wymiary: 44/41/97 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina  
kolor: olcha / TORENT BROWN

dimensions: 44/41/97 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / TORENT BROWN

GERaRD 3 GERaRD 3GERaRD 3
wymiary: 44/43/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina                      
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

dimensions: 44/43/96 cm  
material: solid beech wood / cloth  
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

wymiary: 44/43/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina                      
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 44/43/96 cm  
material: solid beech wood / cloth  
color: dark walnut / TORENT BEIGE

wymiary: 44/43/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina                      
kolor: olcha / DAFNE 26

dimensions: 44/43/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / DAFNE 26

nowy kolor
new color
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149wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość all dimensions in order: width / depth / height

GERaRD 7

nERo

GERaRD 7 kamil

GERaRD 6 GERaRD 6 GERaRD 6

lUiGi

GERaRD 7

lUiGi ii

wymiary: 46/53/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina                      
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

dimensions: 46/53/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

wymiary: 47/59/98 cm
materiał: drewno lite / eco skóra 
kolor:  wenge / beżowy

dimensions: 47/59/98 cm
material: solid wood / eco leather 
color: wenge / beige

wymiary: 46/53/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina                      
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 46/53/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: dark walnut / TORENT BEIGE

wymiary: 44/41/93 cm  
materiał: drewno lite / tkanina 
kolor: ciemny orzech / SOFIA 25

dimensions: 44/41/93 cm
material: solid wood / cloth 
color: dark walnut / SOFIA 25

wymiary: 44/43/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / DAFNE 26

dimensions: 44/43/96 cm
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / DAFNE 26

wymiary: 44/43/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

dimensions:  44/43/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

wymiary: 44/43/96 cm  
materiał: drewno lite bukowe / tkanina                      
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

dimensions: 44/43/96 cm  
material: solid beech wood / cloth  
color: dark walnut / TORENT BEIGE

wymiary: 43/58/96 cm
materiał: drewno lite / eco skóra  
kolor: wenge / beżowy

dimensions: 43/58/96 cm 
material: solid wood / eco leather  
color: wenge / beige

wymiary: 46/53/96 cm 
materiał: drewno lite bukowe / tkanina                      
kolor: olcha / DAFNE 26

dimensions: 46/53/96 cm 
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / DAFNE 26

wymiary: 43/58/96 cm  
materiał: drewno lite / tkanina  
kolor: wenge / beżowy

dimensions: 43/58/96 cm
material: solid wood / cloth 
color: wenge / beige

nowość
new

nowość
new

nowość
new

kERRy bis

nikko

kERRy bis
wymiary: 45/46/95 cm 
materiał: drewno lite / eco skóra
kolor: wenge / beżowy

dimensions: 45/46/95 cm 
material: solid wood / eco leather 
color: wenge / beige

wymiary: 43/48/91 cm  
materiał: drewno lite / eco skóra 
kolor: ciemny orzech / ciemny brąz

dimensions: 43/48/91 cm 
material: solid wood / eco leather 
color: dark walnut / dark brown

wymiary: 45/46/95 cm 
materiał: drewno lite / eco skóra
kolor: wenge / ciemny brąz

dimensions: 45/46/95 cm 
material: solid wood / eco leather 
color: wenge / dark brown

nERo
wymiary: 47/59/98 cm 
materiał: drewno lite / eco skóra 
kolor:  wenge / ciemny brąz

dimensions: 47/59/98 cm 
material: solid wood / eco leather 
color: wenge / dark brown

nowy kolor
new color

DantE
wymiary: 43/58/96 cm 
materiał: drewno lite / eco skóra 
kolor: wenge / ciemny brąz

dimensions: 43/58/96 cm
material: solid wood / eco leather 
color: wenge / dark brown

k97
wymiary: 41/53/90 cm  
materiał: drewno lite / eco skóra  
kolor: ciemny orzech / kremowy

dimensions: 41/53/90 cm
material: solid wood / eco leather 
color: dark walnut / creamy
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150 wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokośćall dimensions in order: width / depth / height

k40

loREn

k11

k62

DaniEl

k11

jonny bis

bRUno

k38

jason bis

bRUCE

wymiary: 43/51/94 cm 
materiał: drewno lite / tkanina
kolory: czereśnia ant. lub olcha

dimensions: 43/51/94 cm
material: solid wood / cloth 
colors: antique cherry, alder

wymiary: 42/50/90 cm
materiał: drewno lite / tkanina 
kolor: czereśnia antyczna

dimensions: 42/50/90 cm
material: solid wood / cloth 
color: antique cherry

wymiary: 40/43/93 cm 
materiał: drewno lite / tkanina
kolor: olcha 

dimensions: 40/43/93 cm 
material: solid wood / cloth 
color: alder

wymiary: 42/48/97 cm
materiał: drewno lite / tkanina
kolor: czereśnia antyczna

dimensions: 42/48/97 cm
material: solid wood / cloth 
color: antique cherry

wymiary: 43/47/88 cm
materiał: drewno lite / tkanina 
kolor: olcha złota

dimensions: 43/47/88 cm
material: solid wood / cloth 
color: gold alder

wymiary: 40/43/93 cm 
materiał: drewno lite / tkanina
kolor: czereśnia antyczna

dimensions: 40/43/93 cm 
material: solid wood / cloth 
color: antique cherry

wymiary: 42/43/94 cm 
materiał: drewno lite / tkanina
kolor: czereśnia antyczna

dimensions: 42/43/94 cm
material: solid wood / cloth 
color: antique cherry

wymiary: 43/48/88 cm 
materiał: drewno lite / tkanina
kolor: olcha złota

dimensions: 43/48/88 cm
material: solid wood / cloth 
color: gold alder

wymiary: 40/49/93 cm 
materiał: drewno lite / tkanina
kolor: czereśnia antyczna

dimensions: 40/49/93 cm 
material: solid wood / cloth 
color: antique cherry

wymiary: 42/43/94 cm
materiał: drewno lite / tkanina 
kolor: olcha złota

dimensions: 42/43/94 cm
material: solid wood / cloth 
color: gold alder

wymiary: 43/47/88 cm
materiał: drewno lite
kolor: olcha złota

dimensions: 43/47/88 cm
material: solid wood  
color: gold alder

k99 vElni

astoR

wymiary: 48/48/95 cm  
materiał: drewno lite / tkanina  
kolor: ciemny orzech / beżowy

dimensions: 48/48/95 cm 
material: solid wood / cloth  
color: dark walnut / beige

wymiary: 45/43/86 cm  
materiał: drewno lite / tkanina  
kolor: ciemny orzech / kremowy

dimensions: 45/43/86 cm 
material: solid wood / cloth  
color: dark walnut / creamy

wymiary: 44/54/92 cm  
materiał: drewno lite / tkanina  
kolor:  ciemny orzech / kremowy

dimensions: 44/54/92 cm 
material: solid wood / cloth 
color: dark walnut / creamy

k98 k98
wymiary: 42/50/88 cm  
materiał: drewno lite / tkanina 
kolor: czereśnia ant. / jasny brąz

dimensions: 42/50/88 cm 
material: solid wood / cloth 
color: antique cherry / light brown

wymiary: 42/50/88 cm  
materiał: drewno lite / eco skóra 
kolor: ciemny orzech / kremowy

dimensions: 42/50/88 cm 
material: solid wood / eco leather 
color: dark walnut / creamykR
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WZORNIK KOLORÓW TAPICERKI I DREWNA KRZESEŁ DREWNIANYCH

VILA 1

VILA 2

SOFIA 25 CASILDA BEŻ DAFNE 26

TORENT BEIGE TORENT BROWNTORENT GARDEN

MESH 1 MESH 5 MESH 6

OLCHA
ALDER

CZEREŚNIA ANT.
ANT. CHERRY

CZEREŚNIA ANT. II
ANT. CHERRY II

Zaprezentowane kolory próbników mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.  
HALMAR zastrzega sobie prawo do zmian w palecie wykończeń.

Presented color swatches may vary from actual colors.
HAlMAR reserves the right to change the palette of finishes.

CIEMNy ORZECH
DARK WALNUT
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Łucja Harasymowicz  
handlowiec

tel. (+48) 15 843 28 24 

Monika Lewandowska
przedstawiciel handlowy

województwa: lubuskie,  

kujawsko-pomorskie, wielkopolskie  

tel. kom. (+48) 509 284 656

Sławomir Chojnacki 
przedstawiciel handlowy

województwa: pomorskie,  

zachodnio-pomorskie, wielkopolskie   

tel. kom. (+48) 509 264 370 

SPRZEDAŻ KRAJOWA - HANDLOWCY I PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

KONTAKTY

ARTISAN 

województwa: podlaskie,  

warmińsko-mazurskie 

tel. (+48) 515 469 764
tel. (+48) 516 867 348
fax (+48) 25 79241 44

Beata Szczerba  
handlowiec

tel. (+48) 15 843 28 38 

Mariusz Mojek 
przedstawiciel handlowy

województwa: podkarpackie, lubelskie   

tel. kom. (+48) 604 518 224      

Paweł Banach  
przedstawiciel handlowy

województwa: łódzkie,  

świętokrzyskie, mazowieckie   

tel. kom. (+48) 608 399 127 

Magdalena Wojtas   
handlowiec

tel. (+48) 15 642 65 81 

Tomasz Pagacz 
przedstawiciel handlowy

województwa: małopolskie, śląskie   

tel. kom. (+48) 508 017 444

Krzysztof Górka 
przedstawiciel handlowy

województwa: opolskie, dolnośląskie   

tel. kom. (+48) 509 662 021

Zaprezentowane kolory wykończeń produktów mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych ± 3%.  
HALMAR zastrzega sobie prawo do: zmian konstrukcyjnych, usunięcia produktów z oferty,  zmian w palecie wykończeń.

The colors of finishes of products may vary from actual colors. The dimensions may vary from the actual ± 3%.
Halmar reserves the right to: changes in the design, remove the product from offer, changes in the palette of finishes.

Dział sprzedaży krajowej

Tomasz Mysior  
Kierownik

tel. (+48) 15 843 28 25 
fax (+48) 15 844 36 46 

e-mail: hurtownia@halmar.com.pl

Dział reklamacji

Łukasz Mysior  
Kierownik

tel. (+48) 15 642 11 65 
fax (+48) 15 843 28 39 

e-mail: reklamacje@halmar.com.pl

Export Department

Paweł Rogała 
Chief Executive

tel. (+48) 15 843 28 26 
fax (+48) 15 843 28 28 
e-mail: rogala@halmar.com.pl 

contact in languages: english, russian, czech

Marketing

Tomasz Zalewski 
tel. (+48) 15 843 28 29 
fax (+48) 15 844 36 46 

e-mail: zalewski@halmar.com.pl

Księgowość 

tel. (+48) 15 843 28 15  
fax (+48) 15 843 26 92  

e-mail: ksiegowosc@halmar.com.pl





37-450 Stalowa Wola  
ul. Niezłomnych 86  

tel.: +48 15 843 28 29  
fax: +48 15 844 36 46

email: hurtownia@halmar.com.pl

www.halmar.com.pl
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