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+ krzesła GIACOMO+*(521,02+ GIACOMO chairs

wymiary: 180/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: popiel - cappuccino
dimensions: 180/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF / stainless steel, color: grey / cappuccino

)*


 + krzesła K184+/25'+ krzesła K184
stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: blat - jasny brąz / ciemny brąz
extension table, dimensions: 160÷200/90/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: top table - light brown / dark brown

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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  + krzesła K194+6$1'25+ K194 chairs
stół rozkładany, wymiary: 160÷220/90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały
extension table dimensions: 160÷220/90/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

)*


  + krzesła K181+6$1'25+ K181 chairs
stół rozkładany, wymiary: 160÷220/90/75 cm, materiał: MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: dąb sonoma
extension table, dimensions: 160÷220/90/75 cm, material: laminated MDF / stainless steel, color: sonoma oak

4

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość



)*
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, + krzesła K193+1(;86+ K193 chairs
wymiary: 160/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany / stal chromowana / stal nierdzewna, kolor: szkło - ekstra biały, stelaż - dąb sonoma
dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF / chrome steel / stainless steel, color: glass - extra white, frame - sonoma oak

)*


   + krzesła K104+'21$7(//2+ K104 chairs
stół rozkładany wymiary: 160÷220/90/76 cm, materiał: szkło / MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: biały - dąb sonoma
extension table, dimensions: 160÷220/90/76 cm, material: glass / laminated MDF / stainless steel, color: white / sonoma oak

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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+ krzesła K198+12%(/+ K198 chairs

stół rozkładany, wymiary: 160÷200/90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stainless steel, kolor: szkło - biały
extension table, dimensions: 160÷200/90/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: glass - white

)*


 + krzesła MATTEO+/25(1=2+ krzesła MATTEO
stół rozkładany, wymiary: 180÷220/110/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały
extension table, dimensions: 180÷220/110/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
6

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość
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  + krzesła K104+0$5&(//2+ K104 chairs
stół rozkładany, wymiary: 180÷220/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały
extension table, dimensions: 180÷220/90/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

)*


 + krzesła PAOLO+$/(66$1'52+ PAOLO chairs
stół rozkładany, wymiary: 160÷240/100/75 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: mleczny
extension table, dimensions: 160÷240/100/75 cm, material: glass / stainless steel, color: milky
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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  + krzesła K104++(5%(57+ K104 chairs
wymiary: 160/90/76 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: szkło - bezbarwny, nogi - dąb sonoma
dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / laminated MDF, color: glass - transparent, legs - sonoma oak

)*


   + krzesła CORNELIO+5$)$(//2+ CORNELIO chairs
stół rozkładany wymiary: 160÷220/90/76 cm, materiał: MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: dąb sonoma
extension table, dimensions: 160÷220/90/76 cm, material: laminated MDF / stainless steel, color: sonoma oak

8

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość



)*
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 + krzesła EMILIO+)('(5,&2+ EMILIO chairs
stół rozkładany, wymiary: 120÷160/120/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały
extension table, dimensions: 120÷160/120/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white



 + krzesła K143+(/,$6+ K143 chairs

wymiary: 180/90/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: MDF - biały
dimensions: 180/90/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: MDF - white

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

9
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(  + krzesła K181+-21$6+ K181 chairs
wymiary: 165/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - ekstra biały
dimensions: 165/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF, color: glass - extra white

  + krzesła K198+67$1)25'+ K198 chairs
STANFORD, stół rozkładany, wymiary: 130÷210/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biały
STANFORD XL, stół rozkładany, wymiary: 130÷250/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biały
STANFORD, extension table, dimensions: 130÷210/80/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: MDF - white
STANFORD XL, extension table, dimensions: 130÷250/80/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: MDF - white
10

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość
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+ krzesła K199+3,;(/+ K199 chairs

wymiary: ø120/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: blat - biały, stelaż - czarny
dimensions: ø120/76 cm, material: lacquered MDF / powder coated steel, color: top table - white, frame - black

'" + krzesła K132+9(63(5+ K132 chairs
wymiary: 150/90/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - czarny
dimensions: 150/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF, color: glass - black

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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'  + krzesła K178+.(9,1+ krzesła K178
wymiary: 140/80/76 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: szkło - biały, stelaż - dąb sonoma
dimensions: 140/80/76 cm, material: glass / laminated MDF, color: glass - white, frame - sonoma oak

)*


'  + krzesła K199+.(9,1+ K199 chairs
wymiary: 140/80/76 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - czarny
dimensions: 140/80/76 cm, material: glass / lacquered MDF, color: glass - black

12

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość
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+ krzesła K197+0$;:(/+ krzesła K197

wymiary: 120/75/75 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: szkło - bezbarwny, nogi - dąb sonoma
dimensions: 120/75/75 cm, material: glass / laminated MDF, color: glass - transparent, legs - sonoma oak

)*


  + krzesła K185+0(5/27+ K185 chairs
wymiary: 120/75/75 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: biały
dimensions: 120/75/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: white

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

13










  +$

  "

)*


  + krzesła K191+(7+$1+ K191 chairs
stół rozkładany, wymiary: 120÷200/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - czarny, stelaż - biały
extension table, dimensions: 120÷200/80/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - black, frame - white

)*


  + krzesła K190+%(1(',.7+ K190 chairs
stół rozkładany, wymiary: 160÷235/90/75 cm, materiał: szkło / MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: szkło i stelaż - czarny, wkładka - orzech
extension table, dimensions: 160÷235/90/75 cm, material: glass / laminated MDF / powder coated steel, color: glass and frame - black, insert - walnut

14

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość



)*
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 + krzesła K192+0$;,086+ K192 chairs

stół rozkładany, wymiary: 140÷200/90/75 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: beżowy
extension table, dimensions: 140÷200/90/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: beige

)*




 + krzesła K182+$5$%,6+ K182 chairs

stół rozkładany, wymiary: 122÷182/80/76 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - jasny brąz, stelaż - beżowy
extension table, dimensions: 122÷182/80/76 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - light brown, frame - beige

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 + krzesła K168+$/6721+ K168 chairs
stół rozkładany, wymiary: 120÷180/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - beżowy, stelaż - biały
extension table, dimensions: 120÷180/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - beige, frame - white

 + krzesła K168+$/6721+ K168 chairs
stół rozkładany, wymiary: 120÷180/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - czarny, stelaż - biały
extension table, dimensions: 120÷180/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black, frame - white

16

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość
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  + krzesła K149+.$<'(1+ K149 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

 + krzesła K136+/(<721+ K136 chairs
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

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 + krzesła K131+/$0%(57+ K131 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

 + krzesła K147+/$0%(57+ K147 chairs
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

18

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość



)*
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 + krzesła K180+0$5&86+ K180 chairs
wymiary: 160/90/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - biały
dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - white

)*


 + krzesła K188+0$5&86+ krzesła K188
wymiary: 160/90/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - czarny
dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - black

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

19
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" + krzesła K186+3257(5 + K186 chairs
wymiary: 140/80/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

 + krzesła K148+=(86+ K148 chairs

 + krzesła K132
=(86 + K132 chairs

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

20

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość
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  + krzesła K134+&857,6+ K134 chairs

  + krzesła K137
&857,6 + K137 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



 + krzesła K94+7$/21 + K94 chairs

wymiary: 140/80/74 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolory: blat - bezbarwny z czarnym pasem lub z beżowym pasem
diemensions: 140/80/74 cm, material: glass / painted steel, colors: transparent top with black or beige strip

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

21
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' + krzesła K141+'(921+ K141 chairs
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

 + krzesła K144+$1721+ K144 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

22

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość
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 + krzesła K140+)255(67 + K140 chairs
wymiary: 130/80/76 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło – biały
dimensions: 130/80/76 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - white

  + krzesła K172++(50(6+ K172 chairs
wymiary: ø90/75 cm, materiał: MDF laminowany / stal chromowana, kolor: MDF - dąb sonoma
dimensions: ø90/75 cm, material: laminated MDF / chrome steel, color: MDF - sonoma oak

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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& + krzesła K196+/(67(5+ K196 chairs
wymiary: 90/60/76 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: blat górny - bezbrawny, blat dolny - czarny

& + krzesła K187
/(67(5+ K187 chairs

dimensions: 90/60/76 cm, material: glass / stainless steel, color: top glass - transparent, lower glass - black

)*


  + krzesła K187+/(67(5+ K187 chairs
wymiary: 120/75/76 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: blat górny - bezbrawny, blat dolny - czarny
dimensions: 120/75/76 cm, material: glass / stainless steel, color: top glass - transparent, lower glass - black

$ + krzesła K168+$5*86+ K168 chairs
wymiary: 100/60/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - czarny, stelaż - biały
dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black, frame - white
24

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość
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$ + krzesła K196+$5*86+ K196 chairs
wymiary: 100/60/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - wielobarwny, stelaż - biały
dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - multicolored, frame - white



 
 

$ + krzesła K196+$5*86+ K196 chairs
wymiary: 100/60/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - beżowy, stelaż - biały
dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - beige, frame - white

$ + krzesła K200+$5*86+ K200 chairs
wymiary: 100/60/75 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - mleczny, stelaż - biały
dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - milky, frame - white
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

25

STOŁY Z BLATAMI SZKLANYMI I MDF / GLASS AND MDF TOP TABLES

NOWOŚĆ
NEW

DOMINOS / DOMINOS
wymiary: 120/80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana / drewno lite - bukowe, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 120/80/75 cm, material: glass / painted steel / solid wood - beech, color: glass - transparent

SOCRATES + krzesła K164 / SOCRATES

+ K164 chairs

wymiary: 120/80/74 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały
dimensions: 120/80/74 cm, material: lacquered MDF / beech solid wood, color: MDF - white

26

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

STOŁY Z BLATAMI SZKLANYMI I MDF / GLASS AND MDF TOP TABLES

NOWOŚĆ
NEW

PROMETHEUS kwadrat / PROMETHEUS square
wymiary: 80/80/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały
dimensions: 80/80/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel / solid wood - beech, color: MDF - white

NOWOŚĆ
NEW

PROMETHEUS okrągły / PROMETHEUS round
wymiary: ø80/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały
dimensions: ø80/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel / solid wood – beech, color: MDF - white

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

27
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 .456/57 + krzesła K165+62&5$7(6VTXDUH+ K165 chairs
wymiary: 80/80/74 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały
dimensions: 80/80/74 cm, material: lacquered MDF / beech solid wood, color: MDF - white

 .456/57 + krzesła K163+62&5$7(6VTXDUH+ K163 chairs
wymiary: 80/80/74 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biały
dimensions: 80/80/74 cm, material: lacquered MDF / beech solid wood, color: MDF - white

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

29
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  + krzesła K166++20(5+ K166 chairs
wymiary: 120/75/75 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: blat - biały, drewno - jasny dąb
dimensions: 120/75/75 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: top - white, wood - light oak

)*


 $

+ krzesła K155+20(*$+ krzesła K155

wymiary: 120/80/75 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite malowane, kolor: MDF - biały
dimensions: 120/80/75 cm, material: lacquered MDF / painted solid wood, color: MDF - white

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

31
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""" 

+ krzesła PEPPI+3(33,7$+ PEPPI chairs

wymiary: ø100/73 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: blat - biały
dimensions: ø100/73 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: top - white
 
 

""" 

+ krzesła PEPPI+3(33,7$+ krzesła PEPPI

wymiary: ø100/73 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: blat - popiel
dimensions: ø100/73 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: MDF - grey

 
 

"""  + krzesła PEPPI+3(33,7$+ PEPPI chairs
wymiary: ø100/73 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: blat - limonkowy
dimensions: ø100/73 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: MDF - lime green
32

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość



)*
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+ krzesła PEPPI+/255,7$+ PEPPI chairs

wymiary 120/80/73 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: blat - biały
dimensions: 120/80/73 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: top - white



)*


  + krzesła PEPPI+/255,7$+ PEPPI chairs
wymiary 120/80/73 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: blat - popiel
dimensions: 120/80/73 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: top - grey

)*


 

+ krzesła PEPPI+/255,7$+ krzesła PEPPI

wymiary 120/80/73 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: blat - limonkowy
dimensions: 120/80/73 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: top - lime green
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

33
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)*
NEW

OSVALDO+ krzesła K189 / 269$/'2+ K189 chairs
wymiary: ø100/74 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: MDF - biały
dimensions: ø100/74 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: MDF - white

KINGSTON + krzesła K150 / .,1*6721+ K150 chairs
wymiary: 100/100/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biały
dimensions: 100/100/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: MDF - white
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość



)*
NEW




  + $

  "




 + krzesła K91 / $57(0,6+ K91 chairs

wymiary: ø80/75 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: ø80/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - transparent

)*
NEW

 + krzesła K70 / %/$.(+ K70 chairs
wymiary: ø107/75 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: czarny
dimensions: ø107/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: black

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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HAROLD + krzesła K160 / +$52/'+ K160 chairs
wymiary: ø80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: ø80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

K127

   + krzesła K135 / 5$<021'+ K135 chairs

   + krzesła K154
5$<021'+ K154 chairs

wymiary: ø100/73 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: ø100/73 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość





  + $

  "

( "   + krzesła K158 / -$63(5.:$'5$7 + K158 chairs
wymiary: 80/80/74 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 80/80/74 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent



( " + krzesła K196 / -$63(5+ K196 chairs
wymiary: 120/80/74 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 120/80/74 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

  + krzesła K173 / )$521+ K173 chairs
wymiary: 120/70/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - biały
dimensions: 120/70/76 cm, material: lacquered MDF / chrome steel, color: MDF - white

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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+ krzesła K159

/ ),'(/ + K159 chairs

wymiary: 110/70/76 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - mleczny, stelaż - biały
dimensions: 110/70/76 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - milky, frame - white

 

+ krzesła K159

/ ),'(/ + K159 chairs

wymiary: 110/70/76 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - czarny, stelaż - popiel
dimensions: 110/70/76 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - black, frame - grey

  + krzesła K159
),'(/+ K159 chairs

 

+ krzesła K170

/ ),'(/ + K170 chairs

wymiary: 110/70/76 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - czarny, stelaż - czarny
dimensions: 110/70/76 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - black, frame - black
38

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość





  + $

  "

 + krzesła K159 / )5('+ K159 chairs
wymiary: 110/70/76 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - mleczny, stelaż - biały
dimensions: 110/70/76 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - milky, frame - white



$ 

 + krzesła K167 / *$1'$/)+ K167 chairs

wymiary: 120/80/74 cm, materiał: szkło / sklejka gięta lakierowana, kolor: szkło - bezbarwny, sklejka - jasny dąb
dimensions: 120/80/74 cm, material: glass / lacquered bent plywood, color: glass - transparent, plywood - light oak

$ 

 + krzesła K167 / *$1'$/)+ K167 chairs

wymiary: 120/80/74 cm, materiał: szkło / sklejka gięta lakierowana, kolor: szkło - bezbarwny, sklejka - wenge
dimensions: 120/80/74 cm, material: glass / lacquered bent plywood, color: glass - transparent, plywood - wenge
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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ADONIS + krzesła K70 / $'21,6+ K70 chairs
wymiary: 120/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biały
dimensions: 120/80/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: MDF - white

K103

OWEN + krzesła K104 / 2:(1+ K104 chairs
wymiary: 140/80/76 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - popielaty
dimensions: 140/80/76 cm, material: lacquered MDF / chrome steel, color: MDF - grey


  

RONALD + krzesła K108
521$/' + K108 chairs

RONALD + krzesła K104 / 521$/'+ K104 chairs
wymiary: a) 80÷120/80/75 cm
b) 120/80/75 cm
c) 120÷160/80/75 cm
d) 160/90/75 cm
e) 160÷200/90/75 cm
materiał: MDF lakierowany, kolor: MDF - biały
40

all dimensions in order: length / width / height

dimensions: a) 80÷120/80/75 cm
b) 120/80/75 cm
c) 120÷160/80/75 cm
d) 160/90/75 cm
e) 160÷200/90/75 cm
material: lacquered MDF, color: MDF - white
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość





  + $

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

  "

LOGAN + krzesła K135 / /2*$1 + K135 chairs

LOGAN + krzesła K135
/2*$1 + K135 chairs

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



LOGAN 2 + krzesła K179 / /2*$1 + K179 chairs
stół rozkładany, wymiary: 96÷142/70/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolory: szkło - biały, popiel lub ﬁoletowy
extension table, dimensions: 96÷142/70/75 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - white, grey, purple

L31 + krzesła K171 / / + K171 chairs
stół rozkładany, wymiary: 110÷170/74/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolory: szkło - biały, czarny lub beżowy
extension table, dimensions: 110÷170/74/76 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - white, black, beige
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

L31 + krzesła K138
/ + K138 chairs
all dimensions in order: length / width / height
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K137

KENT + krzesła K70C / .(17 + K70C chairs
stół rozkładany, wymiary: 80÷130 /80/76 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolory: szkło - brązowy, popiel, czerwony, ﬁoletowy, beżowy lub mleczny
extension table, dimensions: 80÷130/80/76 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - brown, grey, red, purple, beige, milky

KENT + krzesła K119 / .(17 + K119 chairs
stół rozkładany, wymiary: 80÷130 /80/76 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - czarny
extension table, dimensions: 80÷130/80/76 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black

42

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość





  + $

  "

NESTOR + krzesła K106 / 1(6725+ K106 chairs
stół rozkładany, wymiary: 130/80÷130/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - popielaty
extension table, dimensions: 130/80÷130/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - grey



ELTON + krzesła K120 / (/721+ K120 chairs
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

SALWADOR + krzesła K56 / 6$/:$'25 + K56 chairs
wymiary: 129/80/74 cm, materiał: szkło / stal malowana, kolor: szkło - bezbarwno-czarny
dimensions: 129/80/74 cm, material: glass / painted steel, color: glass - transparent / black
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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  + krzesła K70 / 58%(16 + K70 chairs
wymiary: 120/70/74 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 120/70/74 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - transparent

EGON + krzesła K54 / (*21+ K54 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

"



+ krzesła K51

/ 3$%/2+ K51 chairs

wymiary: 140/80/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent
44

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość





  + $

  "

WALTER 2 + krzesła K85 / :$/7(5+ K85 chairs
wymiary: 130/80/74 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło - czarny
dimensions: 130/80/74 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - black



VELVET + krzesła K80 / 9(/9(7 + K80 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

(

+ krzesła K183

/ -,0 + K183 chairs

wymiary: 130/80/75 cm, materiał: szkło / aluminium, kolor: szkło - czarny
dimensions: 130/80/75 cm, material: glass / aluminum, color: glass - black
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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CRISTAL + krzesła K4M / &5,67$/ + K4M chairs
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

CRISTAL + krzesła K86 / &5,67$/ + K86 chairs
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

 + krzesła K4 / %21' + K4 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
46

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość





  + $

  "

LENART + krzesła K134 / /(1$57 + K134 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



 

+ krzesła K84

/ $%5$+$0 + K84 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

JACKIE + krzesła K74 / -$&.,( + K74 chairs
wymiary: 140/90/75 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: szkło - bezbarwny, nogi - wenge
dimensions: 140/90/75 cm, material: glass / lacquered MDF, color: glass - transparent, legs - wenge
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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ERWIN + krzesła K46 / (5:,1 + K46 chairs
wymiary: 100/70/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 100/70/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

LEVIS + krzesła K25 / /(9,6 + K25 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



 + krzesła K113 / '</$1 + K113 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
48

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość





  + $

 + krzesła K72C
$/%(57 + K72C chairs

  "

 + krzesła K76 / $/%(57 + K76 chairs
wymiary: 130/80/74 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 130/80/74 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent



EDGAR + krzesła K3 / ('*$5 + K3 chairs
wymiary: 135/80/74 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 135/80/74 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

OLIVIER + krzesła K114 / 2/,9,(5 + K114 chairs
wymiary: 119/69/75 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 119/69/75 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - transparent
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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GOTARD + krzesła K48 / *27$5' + K48 chairs
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

GOTARD + krzesła K114 / *27$5' + K114 chairs
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

GAVIN + krzesła K47 / *$9,1 + K47 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
50

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość
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  + krzesła K113 / )25%(6 + K113 chairs
wymiary: 125/70/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 125/70/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent



   + krzesła K2 / &25:,1%,6 + K2 chairs
wymiary: 125/75/72 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 125/75/72 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent



+ krzesła K75

/ $'$0 + K75 chairs

wymiary: ø90/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: ø90/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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ORLANDO + krzesła K100 / 25/$1'2 + K100 chairs
wymiary: ø80/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: ø80/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent



+ krzesła K100

/ &<5</+ K100 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

 + krzesła K176 / 02'(67 + K176 chairs

 + krzesła K147
02'(67 + K147 chairs

wymiary: ø110/75 cm, materiał: szkło / stal chromowana, kolory: szkło - czarny lub mleczny
dimensions: ø110/75 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - black, milky
52

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość





  + $

  "

GALILEO + krzesła K139 / *$/,/(2+ K139 chairs
wymiary: ø80/74 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane, kolor: szkło - szary
dimensions: ø80/74 cm, material: glass / ﬁberglass material - lacquered, color: glass - grey





 + krzesła K135 / 20$5+ K135 chairs

wymiary: ø90/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - biały
dimensions: ø90/75 cm, material: lacquered MDF / chrome steel, color: MDF - white

  + krzesła K84 / 520(2+ K84 chairs
wymiary: ø90/74 cm, materiał: MDF + okleina naturalna / stal chromowana, kolor: MDF - wenge
dimensions: ø90/74 cm, material: MDF + natural veener / chrome steel, color: MDF - wenge
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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$ 

+ krzesła K158

/ *5$+$0+ K158 chairs

wymiary: 120/70/74 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: szkło - bezbarwny, nogi - biały
dimensions: 120/70/74 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - transparent, legs - white

  + krzesła K155 / &(=$5+ K155 chairs

K84

wymiary: 120/80/75 cm, materiał: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - biały
dimensions: 120/80/75 cm, material: lacquered MDF / chrome steel, color: MDF - white

$ + krzesła K83 / 0$*186+ K83 chairs
wymiary: 120/80/73 cm, materiał: sklejka laminowana / sklejka, kolor: blat – czarny, nogi – olcha
dimensions: 120/80/73 cm, material: laminated plywood / plywood, color: top - black, legs - alder
54

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość
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ENTER + krzesła PESO / (17(5 + PESO chairs
stół rozkładany, wymiary: 75÷112/55/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - drewno lite - bukowe, kolory: biały, dąb sonoma, olcha lub orzech
extension table, dimensions: 75÷112/55/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - beech solid wood, colors: white, sonoma oak, alder, walnut

)*
NEW

COLT + krzesła PESO / &2/7+ PESO chairs
stół rozkładany, wymiary: 90÷142/65/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - drewno lite - bukowe, kolor: blat - dąb dziki
extension table, dimensions: 90÷142/65/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - beech solid wood, color: top - wild oak

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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biały
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dąb sonoma
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olcha
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orzech
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olcha
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orzech
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  + krzesła K79 / 6:,)7+ K79 chairs
stół rozkładany, wymiary: 90÷142/65/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - chrom, kolory: biały, dąb sonoma, olcha, lub orzech
extension table, dimensions: 90÷142/65/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, colors: white, sonoma oak, alder, walnut

)*
NEW

biały
white

dąb sonoma
sonoma oak

  + krzesła K9 / )$&725+ K9 chairs
stół z blatem prostokątnym, wymiary: 90/65/75 cm, materiał: blat - płyta meblowa laminowana, na obrzeżach ABS, nogi - chrom, kolory: biały, dąb sonoma, olcha, lub orzech
rectangular top table, dimensions: 90/65/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, colors: white, sonoma oak, alder, walnut

buk
beech

GORDON

+ krzesła K84

olcha
alder

/ *25'21+ K84 chairs

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
56

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + DINING SETS

)*
NEW

44

49

77

45

BF754 $ stół

+ 4 krzesła

/ ),*$52VHWtable + 4 chairs

stół o wymiarach: 105/75/74 cm, materiał: stal malowana proszkowo / szkło / tworzywo, kolor: czarny
dimensions of table: 105/75/74 cm, material: powder coated steel / glass / plastic, color: czarny
)*
NEW

44

49

77

45

BF754 $ stół

+ 4 krzesła

/ ),*$52VHWtable + 4 chairs

stół o wymiarach: 105/75/74 cm, materiał: stal malowana proszkowo / szkło / tworzywo, kolor: limonkowy
dimensions of table: 105/75/74 cm, material: powder coated steel / glass / plastic, color: lime green
)*
NEW

36

38

84

44

BF754 

stół + 4 krzesła

/ )$867VHWtable + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/75 cm, materiał: stal malowana proszkowo / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma
dimensions of table: 110/70/75 cm, material: powder coated steel / laminated MDF, color: sonoma oak
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

57

 + DINING SETS

40

45

86

44

BF754

"stół

+ 4 krzesła

/ 5$/3+VHWtable + 4 chairs

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

40

45

91

45

BF754  stół

+ 4 krzesła

/ 1$7$1VHWtable + 4 chairs

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

42

47

84

44

BF754 stół + 4 krzesła / 1(:67$57(5VHWtable + 4 chairs
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
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + DINING SETS

42

43

92

46

BF754 $ stół

+ 4 krzesła

/ /21*,1VHWtable + 4 chairs

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

42

43

92

46

BF754 $ stół

+ 4 krzesła

/ /21*,1VHWtable + 4 chairs

stół o wymiarach: 110/70/76 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolor: jasny dąb
dimensions of table: 110/70/76 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: light oak

46

42

90

44

BF754



stół + 4 krzesła

/ (/%(57VHWtable + 4 chairs

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
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 + DINING SETS

39

42

80

44

BF754

stół

+ 2 krzesła

/ /$1&(VHWtable + 2 chairs

dąb sonoma
sonoma oak

olcha
alder

wenge
wenge

stół o wymiarach: 82/50/75 cm, materiał: blat i siedziska - płyta MDF laminowana, stelaże - stal malowana proszkowo, kolory: dąb sonoma, olcha lub wenge
dimensions of table: 82/50/75 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, colors: sonoma oak, alder, wenge

40

48

83

44

BF754



stół

+ 4 krzesła

/ 0$/&2/0VHWtable + 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, kolor: dąb sonoma
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, color: sonoma oak

40

48

83

44

olcha
alder

BF754



stół

+ 4 krzesła

wenge
wenge

/ 0$/&2/0VHWtable + 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: olcha 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: alder, wenge
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 +  "

)*
NEW



  + krzesła DARIUSZ / .6$:(5<+ DARIUSZ chairs

biały
white

dąb sonoma
sonoma oak

orzech ciemny
dark walnut

wymiary: 120/68/76 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi – MDF laminowany, kolory: biały, dąb sonoma lub ciemny orzech
dimensions: 120/68/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF, color: white, sonoma oak, dark walnut

)*
NEW

GRACJAN

+ krzesła HUBERT 9

/ *5$&-$1+ HUBERT 9 chairs

stół rozkładany, wymiary: 80÷160/80/76 cm, materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi – MDF laminowany
kolory: dąb sonoma lub ciemny orzech

GRACJAN + krzesła MANFRED
*5$&-$1 + MANFRED chairs
dąb sonoma
sonoma oak

orzech ciemny
dark walnut

extension table, dimensions: 80÷160/80/76 cm, material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF
color: sonoma oak, dark walnut

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 +  "

 
NEW COLOR

+ krzesła JULIUSZ
0$85<&< + JULIUSZ chairs

 + krzesła HUBERT 8 / 0$85<&<+ HUBERT 8 chairs
stół rozkładany, wymiary: 118÷158/75/76 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi – MDF laminowany
kolory: biały, dąb sonoma, olcha, ciemny orzech lub wenge

biały
white

dąb sonoma
sonoma oak

olcha
alder

orzech ciemny
dark walnut

wenge
wenge

extension table, dimensions: 118÷158/75/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF
colors: white, sonoma oak, alder, dark walnut, wenge

 + krzesła CITRONE / +(15<.+ CITRONE chairs
stół rozkładany, wymiary: 160÷200/80/75 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolor: ciemny orzech

orzech ciemny
dark walnut

extension table, dimensions: 160÷200/80/75 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
color: dark walnut
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 +  "



  + krzesła SEBASTIAN 3 / 1,.2'(0+ SEBASTIAN 3 chairs

czereśnia ant. II
ant. cherry II

orzech ciemny
dark walnut

czereśnia ant. II
ant. cherry II

orzech ciemny
dark walnut

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷240/90/74 cm
materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite
kolory: czereśnia ant. II lub ciemny orzech
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷240/90/74 cm
material: top - MDF board + natural veneer, legs - solid wood
colors: ant. cherry II, dark walnut

ANDRE + krzesła JAKUB / $1'5(+ JAKUB chairs
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
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 +  "

ERNEST 160/200 + krzesła VENUS / (51(67+ VENUS chairs

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), wymiary: 160÷200/80/74 cm
materiał: płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: olcha, czereśnia ant. lub ciemny orzech
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/80/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: alder, ant. cherry, dark walnut

   + krzesła DOMINIK / )/25,$1+ DOMINIK chairs
stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 90÷195/90/75 cm
materiał: płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: olcha, czereśnia ant. lub ciemny orzech
extension table (metal fence + roller), dimensions: 90÷195/90/75 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: alder, ant. cherry, dark walnut
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 +  "





+ krzesła GERARD 6

/ (0,/+ GERARD 6 chairs

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), wymiary: 140÷180/80/74 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny
extension table (metal fence + roller), dimensions: 140÷180/80/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: alder, ant. cherry, dark walnut



+ krzesła GERARD 3 /

0$5&(/+ GERARD 3 chairs

wymiary: 140÷180/80/75 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny
dimensions: 140÷180/80/75 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: alder, ant. cherry, dark walnut
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 +  "



 
NEW COLOR

dąb sonoma
sonoma oak

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

ERNEST 120/160 + krzesła GERARD 6 / (51(67+ GERARD 6 chairs
stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 120÷160/68/74 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: dąb sonoma, olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny
extension table (metal fence + roller), dimensions: 120÷160/68/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: sonoma oak, alder, ant. cherry, dark walnut

SYLWEK 4
olcha
alder

ERNEST 160/200

+ krzesła SYLWEK 1

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

/ (51(67+ SYLWEK 1 chairs

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷200/80/74 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/80/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: alder, ant. cherry, dark walnut

ERNEST 2 + krzesła ALBERT
(51(67 + ALBERT chairs
dąb sonoma
sonoma oak

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

wenge
wenge

ERNEST 2 + krzesła NERO / (51(67+ NERO chairs
stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷200/90/74 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: dąb sonoma, olcha, czereśnia ant., orzech ciemny lub wenge
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/90/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: sonoma oak, alder, ant. cherry, dark walnut, wenge
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

czereśnia ant.
ant. cherry

 +  "

olcha
alder

orzech ciemny
dark walnut



ARNOLD + krzesła DOMINIK / $512/'+ DOMINIK chairs
wymiary: 150÷190/80/75 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolor: olcha, czereśnia antyczna lub ciemny orzech
dimensions: 150÷190/80/75 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: alder, ant. cherry, dark walnut

dąb sonoma
sonoma oak

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

wenge
wenge

+  + krzesła KONRAD / )5<'(5<.+ KONRAD chairs
stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷200/80/74 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: dąb sonoma, olcha, czereśnia ant., orzech ciemny lub wenge
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/80/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: sonoma oak, alder, ant. cherry, dark walnut, wenge

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

+  + krzesła CITRONE / )5<'(5<.+ CITRONE chairs
stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷240/90/74 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷240/90/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: alder, ant. cherry, dark walnut
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 +  "

FILIP

+ krzesła HUBERT 2

/ ),/,3+ HUBERT 2 chairs

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

orzech ciemny
dark walnut

stół rozkładany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160÷200/90/74 cm
materiał: blat - płyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: olcha, czereśnia ant. lub orzech ciemny
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160÷200/90/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: alder, ant. cherry, dark walnut

VINCENT + krzesła K98 / 9,1&(17+ K98 chairs
wymiary: ø106/73 cm, materiał: szkło / drewno lite, kolor: drewno - ciemny orzech, szkło - ciemny dymiony
dimensions: ø106/73 cm, material: glass / solid wood, color: drewno - dark walnut, glass - dark smoked

WILLIAM

+ krzesła SEBASTIAN 3

/ :,//,$0+ SEBASTIAN 3 chairs

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
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 +  "



 + krzesła NIKKO / 75(1721+ NIKKO chairs
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

 + krzesła K38 / /(52<+ K38 chairs
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

(  + krzesła JONNY BIS / -211<%,6+ JONNY BIS chairs
wymiary: 140/80/76 cm, materiał: drewno lite, kolor: czereśnia antyczna
dimensions: 140/80/76 cm, material: solid wood, color: ant. cherry
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 +  "

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

olcha
alder

czereśnia ant.
ant. cherry

 & + krzesła TAPO / ',11(5+ TAPO chairs
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

  + krzesła RAFO / ',11(5+ RAFO chairs
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

  +% + krzesła TAPO / ',11(5+ TAPO chairs
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
70

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 +  "



COLIN + krzesła DANIEL / &2/,1+ DANIEL chairs
wymiary: 75/75/75 cm, materiał: drewno lite, kolor: olcha złota
dimensions: 75/75/76 cm, material: solid wood, color: gold alder

CALVIN + krzesła BRUNO I BRUCE / &$/9,1+ BRUNO and BRUCE chairs
wymiary: 120/75/75 cm, materiał: drewno lite, kolor: olcha złota
dimensions: 120/75/75 cm, material: solid wood, color: gold alder

CALVIN + krzesła LOREN / &$/9,1+ LOREN chairs
wymiary: 120/75/75 cm, materiał: drewno lite, kolor: czereśnia antyczna
dimensions: 120/75/75 cm, material: solid wood, color: ant. cherry
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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KUCHNIE / KITCHENS

60

60

31

)*
NEW

44

60

72

80

60

jesion VERONA jasny
light VERONA ash
85

cm

260

jesion VERONA ciemny
dark VERONA ash

    
długość zestawu: 260 cm, blat grubości 28 mm
kolory: front - jesion VERONA jasny, korpus - jesion VERONA ciemny,
blat - kwarc
lenght of the set: 260 cm, worktop thick. 28 mm
color: front - light VERONA ash, frame - dark VERONA ash
worktop - quartz

)*
NEW

31

60
60

40

80

57

40

60
jesion VERONA jasny
light VERONA ash

85

240

cm

jesion VERONA ciemny
dark VERONA ash

    
długość zestawu: 240 cm, blat grubości 28 mm
kolory: front - jesion VERONA jasny, korpus - jesion VERONA ciemny,
blat - kwarc
lenght of the set: 240 cm, worktop thick. 28 mm
color: front - light VERONA ash, frame - dark VERONA ash
worktop - quartz

)*
NEW
31

60
60

40

80

57

40

60
wiąz PIEMONTE
PIEMONTE elm

85

240
wiąz VENETIO
VENETIO elm

  
długość zestawu: 240 cm, blat grubości 28 mm
kolory: front - wiąz PIEMONTE, korpus - wiąz VENETIO
blat - marmur jasny
lenght of the set: 240 cm, worktop thick. 28 mm
color: front - PIEMONTE elm, frame - VENETIO elm
worktop - light marble
72

cm

31

80

KUCHNIE / KITCHENS

)*
NEW
80
40

57

60

40

60

85

dąb sonoma
sonoma oak

260

cm

biały
white

"  
długość zestawu: 260 cm, blat grubości 28 mm
kolory: front – dąb sonoma, korpus – biały
blat - piaskowy
lenght of the set: 260 cm, worktop thick. 28 mm
color: front - sonoma oak, frame - white
worktop - sandy

)*
NEW

31

60
40

60

60

57

80

dąb sonoma
sonoma oak
85

240

biały
white

cm

$  
długość zestawu: 240 cm, blat grubości 28 mm
kolory: front – dąb sonoma, korpus – biały
blat - granit jasny
lenght of the set: 240 cm, worktop thick. 28 mm
color: front - sonoma oak, frame - white
worktop - light granite

)*
NEW

80

80

31

60
80
40

120

60

85

dąb sonoma
sonoma oak

260

cm

44

dąb sonoma
sonoma oak

$  
długość zestawu: 260 cm, blat grubości 28 mm
kolory: front – dąb sonoma, korpus – dąb sonoma
blat - granit jasny
lenght of the set: 260 cm, worktop thick. 28 mm
color: front - sonoma oak, frame - sonoma oak
worktop - light granite
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KUCHNIE / KITCHENS

31

80
60

40
80

57

60

orzech viva
viva walnut

85

260

cm

80

40
80

40

 

40G

80G

40D

80D

*Możliwość zamówienia pojedynczych elementów

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

31

80
60

40
80

57

60

orzech viva
viva walnut

85

260

priede arden

cm

80

40
80

40

40G

 

80G

40D

80D

*Możliwość zamówienia pojedynczych elementów

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

40
57

31

80
60
80

57

202

60

85
220

cm

śliwa wallis
wallis plum

 

YZ [

długość zestawu: 220 cm (* opcja SONIA 260, dodatkowy słupek)
blat grubości 28 mm
kolory: front - śliwa wallis, korpus - biały, blat - granit
lenght of the set: 220 cm (* SONIA 260 option, additional case)
worktop thick. 28 mm
color: front - wallis plum, frame - white, worktop - granite
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KUCHNIE / KITCHENS

60

57

40

31

80
80

122

60

85

260

cm

dąb mleczny
milky oak

$ 
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

80

57

40

60

31

80

122

60

85

260

cm

śliwa wallis
wallis plum

$ 
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

60
31

80

57

80
40

122

60
85

260

cm

orzech
walnut

$ 
długość zestawu: 260 cm
fronty wykonane z MDF, blat grubości 28 mm
kolory: front - orzech, korpus - orzech, blat - orzech
lenght of the set: 260 cm, MDF fronts, worktop thick. 28 mm
color: front - walnut, frame - walnut, worktop - walnut
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)*
NEW

)*
NEW



$ 

"

wymiary: 120/70/38 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / stal nierdzewna
kolor: popiel-cappuccino

wymiary: 80/80/42 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany
kolor: biały

dimensions: 120/70/38 cm, material: glass / lacquered MDF / stainless steel
color: grey / cappuccino

dimensions: 80/80/42 cm, material: glass / lacquered MDF
color: white
)*
NEW

HANNAH

)*
NEW

ANGEL

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

wymiary: 130/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: dąb sonoma - popiel

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

dimensions: 130/70/50 cm, material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak / grey
)*
NEW



)*
NEW

ANGEL



wymiary: 110/55/35 cm
materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany, kolor: dąb sonoma-biały

wymiary: 130/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: orzech - kremowy

dimensions: 110/55/35 cm
material: laminated MDF / lacquered MDF, color: sonoma oak / white

dimensions: 130/70/50 cm, material: glass / laminated MDF
color: walnut / creamy
)*
NEW

(

)*
NEW

ANGEL

wymiary: 120/60/40 cm, materiał: szkło / MDF laminowany / stal chromowana
kolor: dąb sonoma

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

dimensions: 120/60/40 cm, material: glass / laminated MDF / chrome steel
color: sonoma oak

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

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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)*
NEW

 + 

)*
NEW

 

 

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

wymiary: 110/65/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: dąb sonoma

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

dimensions: 110/65/50 cm, material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak
)*
NEW

)*
NEW

 

' 

wymiary: 110/65/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: orzech

wymiary: 110/65/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma
dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 110/65/50 cm, material: glass / laminated MDF
color: walnut
)*
NEW

)*
NEW

 

' 

wymiary: 110/65/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: wenge

wymiary: 110/65/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge
dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

dimensions: 110/65/50 cm, material: glass / laminated MDF
color: wenge
)*
NEW
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'

wymiary: 110/65/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

wymiary: 103/63/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna / laminat, kolor: dąb sonoma

dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 103/63/45 cm, material: glass / stainless steel / laminate, color: sonoma oak

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 



 

 

wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / stal laminowana, kolor: dąb sonoma / mleczny

wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / stal laminowana, kolor: dąb sonoma

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

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




wymiary: 100/63/45 cm, materiał: szkło / stal laminowana, kolor: dąb sonoma / mleczny

wymiary: 100/63/45 cm, materiał: szkło / stal laminowana, kolor: dąb sonoma

dimensions: 100/63/45 cm, material: glass / laminated steel, color: sonoma oak / milky

dimensions: 100/63/45 cm, material: glass / laminated steel, color: sonoma oak

  



wymiary: 103/63/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

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

dimensions: 103/63/45 cm, material: glass / stainless steel / laminated MDF, color: sonoma oak

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









wymiary: 110/70/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: wenge / mleczny

wymiary: 110/70/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: dąb sonoma / mleczny

dimensions: 110/70/45 cm, material: glass / laminated MDF
color: wenge / milky

dimensions: 110/70/45 cm, material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak / milky

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 + 

)*
NEW

 \ 

)*
NEW



\



wymiary: WINTER 1 - ø40/40 cm, WINTER 2 - ø50/45 cm
materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biały

wymiary: SUMMER 1 - 40/40/40 cm, SUMMER 2 - 60/60/45 cm
materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biały

dimensions: WINTER 1 - ø40/40 cm, WINTER 2 - ø50/45 cm
material: lacquered MDF / solid wood, color: white

dimensions: SUMMER 1 - 40/40/40 cm, SUMMER 2 - 60/60/45 cm
material: lacquered MDF / solid wood, color: white
)*
NEW

)*
NEW

 





wymiary: ø80/45 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biały

wymiary: 80/80/48 cm, materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biały

dimensions: ø80/45 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: white

dimensions: 80/80/48 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: white

)*
NEW

" $\" $

zestaw 2 ław, wymiary: 86/86/39 cm oraz 58/58/33 cm
materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biały

dimensions: SPRING 1 - 70/40/41 cm, SPRING 2 - 106/60/45 cm
material: lacquered MDF / solid wood, color: white

set of two, dimensions: 86/86/39 cm & 58/58/33 cm
material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white



80

ISIS

wymiary: SPRING 1 - 70/40/41 cm, SPRING 2 - 106/60/45 cm
materiał: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biały



wymiary: 90/50/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany / stal nierdzewna
kolor: dąb sonoma / ekstra biały

wymiary: 110/60/44 cm, materiał: szkło / MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: biały / jasny dąb

dimensions: 90/50/45 cm, material: glass / laminated MDF / stainless steel
color: sonoma oak / extra white

dimensions: 110/60/44 cm, material: glass / laminated MDF / lacquered MDF
color: white / light oak

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 



TACOMA
wymiary: 110/70/42 cm, materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany
kolor: biały / dąb sonoma

ława rozkładana, wymiary: 130÷146/60/45÷55 cm, materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany /
stal malowana proszkowo, kolor: dąb sonoma / biały

dimensions: 110/70/42 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF
color: white / sonoma oak

extension coffee table, dimensions: 130÷146/60/45÷55 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF /
powder coated steel, color: sonoma oak / white

' $ 
wymiary: 120/65/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: dąb sonoma / biały

VIVIAN
wymiary: 122/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: ciemny dąb sonoma
dimensions: 122/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: dark sonoma oak

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

KIANA
wymiary: 80/80/40 cm, materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany, kolor: biały / dąb sonoma
dimensions: 80/80/40 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF, color: white / sonoma oak

ANCONA
wymiary: 90/90/33 cm, materiał: szkło / MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: biały / dąb sonoma
dimensions: 90/90/33 cm, material: glass / laminated MDF / lacquered MDF
color: white / sonoma oak

 

IGUANA

wymiary: 100/55/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

wymiary: 100/55/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

dimensions: 100/55/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 100/55/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 + 



wymiary: 50/40/51 cm, materiał: szkło / stal laminowana, kolor: dąb sonoma

dimensions: 40/40/43 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 50/40/51 cm, material: glass / laminated steel, color: sonoma oak

HAVANA

 



wymiary: 50/50/55 cm, materiał: MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

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

dimensions: 50/50/55 cm, material: laminated MDF, color: sonoma oak

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

$ 

$ 

wymiary: 50/50/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

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

dimensions: 50/50/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

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

SUSAN

82

NICOSIA

wymiary: 40/40/43 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

SUSAN

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

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

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

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

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 

)*
NEW

)*
NEW



AISHA

AISHA

wymiary: 90/90/51 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

wymiary: 90/90/51 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: czarny

dimensions: 90/90/51 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 90/90/51 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black

)*
NEW

"

)*
NEW

 

wymiary: 120/65/42 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane
kolor: biały

wymiary: 100/70/40 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane
kolor: biały

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

dimensions: 100/70/40 cm, material: glass / ﬁberglass material - lacquered
color: white

 

JASMIN

wymiary: 127/65/46 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane
kolory: biały lub czarny

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

dimensions: 127/65/46 cm, material: glass / ﬁberglass material - lacquered
colors: white, black

dimensions: 115/65/44 cm, material: glass / ﬁberglass material - lacquered
colors: white, black

$

" 

wymiary: 120/70/40 cm, materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane
kolor: biały

wymiary: ø90/40 cm
materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały / czarny

dimensions: 120/70/40 cm, material: glass / ﬁberglass material - lacquered
color: white

dimensions: ø90/40 cm
material: glass / MDF lacquered, color: white / black

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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" 

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

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

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



 

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

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

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

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







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

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

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

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

SHANELL

84

OCTAVIA

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



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

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

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

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

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 



$

  

wymiary: 80/60/35 cm, materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany, kolor: biały / dąb sonoma

wymiary: ø77/34 cm, materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany, kolor: dąb sonoma / biały

dimensions: 80/60/35 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF, color: white / sonoma oak

dimensions: ø77/34 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF, color: sonoma oak / white

MONTANA

  

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

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

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

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

MONTANA

MICHELLE

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

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

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

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

 

  

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

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

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

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

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 $ 
wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / MDF laminowany
kolor: biały / dąb sonoma

SAVANA
wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny
dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black / white

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





EVELIN

wymiary: 110/65/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: dąb sonoma / mleczny

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

dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak / milky

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





EVELIN

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

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

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

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

LINNEA
wymiary: 120/64/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały
dimensions: 120/64/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

EVELIN
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
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 

 
 

 
 





"   

SIMPLE

wymiary: 60/60/55 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white



"   

wymiary: 60/60/55 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma
dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak



"   

SIMPLE

SIMPLE H

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

wymiary: 100/60/55 cm
materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: dąb sonoma

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

dimensions: 100/60/55 cm
material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak

SIMPLE

wymiary: 60/60/55 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

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

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

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

 
wymiary: 120/70/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biało-czarny
dimensions: 120/70/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black / white

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

SIMPLE

SIMPLE H

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

wymiary: 100/60/55 cm
materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: wenge

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

dimensions: 100/60/55 cm
material: glass / laminated MDF
color: wenge
all dimensions in order: length / width / height
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 + 

 
 

    

wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: biały

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

    

   

wymiary: 60/60/55 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: dąb sonoma

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

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

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

    

   

wymiary: 60/60/55 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge

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

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: dark sonoma oak
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wymiary: 60/60/55 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor:biały

   

wymiary: 60/60/55 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: czarny

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

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black

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

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 

 
 



 

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

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

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

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

 

 
wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry
dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: cherry

 

  

  

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

wymiary: 110/60/55 cm
materiał: szkło / MDF lakierowany
kolor: biały

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

dimensions: 110/60/55 cm
material: glass / lacquered MDF
color: white

 

  

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

wymiary: 110/60/55 cm
materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: wenge

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

wymiary: 110/60/55 cm
materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: dąb sonoma

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

dimensions: 110/60/55 cm
material: glass / laminated MDF
color: wenge

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

dimensions: 110/60/55 cm
material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak

  

 

wymiary: 110/60/55 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany, kolor: czarny

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

dimensions: 110/60/55 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black

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

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 + 

 

  

,

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

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

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

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

  

,

wymiary: 110/60/55 cm, materiał: szkło / MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: blat - biały, półka - mleczny, nogi - dąb sonoma

  

,

wymiary: 120/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: cherry
dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: cherry

dimensions: 110/60/55 cm, material: glass / laminated MDF / lacquered MDF
color: top - white, shelf - milky, legs - sonoma oak

   
wymiary: 110/60/55 cm, materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: blaty - dąb sonoma, nogi - biały

  

,

wymiary: 120/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: orzech
dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: walnut

dimensions: 110/60/55 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF
color: tops - sonoma oak, legs - white

   
wymiary: 110/60/55 cm, materiał: MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: blaty - biały, nogi - dąb sonoma

  

,

wymiary: 120/70/50 cm, materiał: szkło / MDF laminowany, kolor: wenge
dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

dimensions: 110/60/55 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF
color: tops - white, legs - sonoma oak
90

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 



  

  " 

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

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

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

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

ALTEA H

ALTEA H

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

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

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

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



  



  

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

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

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

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

AMELIA

AMELIA

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

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

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

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

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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 + 

 

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

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

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

 

'   

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

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

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

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

 

'   

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

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

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

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

VITA H
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'   

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

' 

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

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

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

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

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 



 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

'

'

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

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

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

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

STELLA
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


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

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

93



)*
NEW

 + 

)*
NEW

MONICA



ława z pufami, wymiary: 130/70/42 cm, materiał: szkło / PVC
kolor: jasny popiel - ciemny popiel

ława z pufami, wymiary: 110/60/45 cm, materiał: szkło / MDF laminowany
kolor: dąb sonoma-kremowy

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/42 cm, material: glass / PVC
color: light grey / dark grey

coffee table with pouffes, dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak / creamy

 

NINA
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

ława z pufami, wymiary: 130/70/48 cm
materiał: szkło / MDF laminowany, kolory: cherry ant. lub wenge
coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/48 cm
material: glass / laminated MDF, colors: antique cherry, wenge

  

  

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

ława z pufami, wymiary: 130/70/55 cm
materiał: szkło / stal chromowana / PVC
kolory: biały lub ciemny brąz

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

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/55 cm
material: glass / chrome steel / PVC
colors: white, dark brown
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ława z pufami, wymiary: 130/70/45 cm, materiał szkło / MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: dąb sonoma-biały
coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/45 cm, material: glass / laminated MDF / lacquered
MDF color: sonoma oak / white
 
 

MEGAN

ława z pufami, wymiary: 130/70/42 cm, materiał: szkło / MDF lakierowany / stal chromowana / PVC
kolor: popiel / ciemny popiel

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

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/42 cm, material: glass / lacquered MDF / chrome steel / PVC
color: grey / dark grey

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

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 

)*
NEW



 

" ,

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

ława podnoszona, wymiary: 120 / 70 / 38÷75 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny

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

lifting coffee table, dimensions: 120 / 70 / 38÷75 cm, material: glass / powder coated steel
color: multicolored

olcha
alder

kasztan
chestnut

kasztan
chestnut

orzech ciemny
dark walnut

orzech ciemny
dark walnut



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

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

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

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

olcha
alder

olcha
alder

kasztan
chestnut

kasztan
chestnut

orzech ciemny
dark walnut

orzech ciemny
dark walnut

KLEMENS

 
ława podnoszona, wymiary: 125÷164/65/60÷72 cm, materiał: blat - MDF laminowany,
nogi - drewno bukowe, kolory: olcha, kasztan lub ciemny orzech

ława rozkładana i podnoszona, wymiary: 120÷158/68/55÷62 cm, materiał: blat - MDF laminowany,
nogi - drewno bukowe, kolory: olcha, ciemny orzech lub kasztan

lifting coffee table, dimensions: 125÷164/65/60÷72 cm, material: table top - laminated MDF,
legs - beech wood, colors: alder, chestnut, dark walnut
dąb sonoma

extension and lifting coffee table, dimensions: 120÷158/68/55÷62 cm, material: top - laminated MDF,
legs - beech wood, colors: alder, dark walnut, chestnut

sonoma oak

olcha
alder

kasztan
chestnut

orzech ciemny
dark walnut



" 

ława podnoszona, wymiary: 119/68/46÷71 cm, materiał: blat – MDF laminowany,
nogi – drewno bukowe, kolory: dąb sonoma, olcha, kasztan lub ciemny orzech

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

lifting coffee table, dimensions: 119/68/46÷71 cm, material: top – laminated MDF,
legs – solid wood, colors: sonoma oak, alder, chestnut, dark walnut

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

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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)*
NEW

)*
NEW





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

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

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

dimensions: ø80/50 cm, material: glass / chrome steel
color: multicolored
)*
NEW

)*
NEW

" 

TESLA

wymiary: 105/55/32 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny

wymiary: 77/77/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna
dimensions: 77/77/45 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: 105/55/32 cm, material: glass / powder coated steel
color: multicolored
)*
NEW

 " 

)*
NEW

" 

wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: wielobarwny

wymiary: 105/55/32 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo
kolor: dart

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / stainless steel
color: multicolored

dimensions: 105/55/32 cm, material: glass / powder coated steel
color: dart
)*
NEW

 " 
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)*
NEW

" 

wymiary: 100/60/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: UK

wymiary: 105/55/32 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo
kolor: UK

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / stainless steel
color: UK

dimensions: 105/55/32 cm, material: glass / powder coated steel
color: UK

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 

)*
NEW

)*
NEW





SALMA
wymiary: 104/70/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

wymiary: 103/66/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 104/70/45 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: 103/66/45 cm, material: glass / stainless steel

)*
NEW





)*
NEW

TELMA

wymiary: 110/60/50 cm, materiał: szkło / laminat / stal nierdzewna, kolor: dąb sonoma

wymiary: 110/60/50 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna, kolor: czarny

dimensions: 110/60/50 cm, material: glass / laminate / stainless steel, color: sonoma oak

dimensions: 110/60/50 cm, material: glass / stainless steel, color: black

)*
NEW

)*
NEW



 

wymiary: 100/50/43 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo
kolor: czarny

wymiary: 120/70/43 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: czarny
dimensions: 120/70/43 cm, material: glass / powder coated steel, color: black

dimensions: 100/50/43 cm, material: glass / powder coated steel
color: black
)*
NEW

HALIA

CATANIA

wymiary: 75/45/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

wymiary: 100/55/43 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 75/45/45 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: 100/55/43 cm, material: glass / stainless steel

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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NICOLE

wymiary: 103/63/50 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

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

dimensions: 103/63/50 cm, material: glass / stainless steel

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

, 

PAULA

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

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

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

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



   

wymiary: 60/60/51 cm, materiał: szkło / stal chromowana
kolor: szkło - bezbarwne z czarnym obramowaniem

OFELIA
wymiary: 60/60/45 cm, materiał: szkło / aluminium
dimensions: 60/60/45 cm, material: glass / aluminum

dimensions: 60/60/51 cm, material: glass / chrome steel
color: transparent glass with black edge

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

 
wymiary: 110/70/44 cm, materiał: szkło / aluminium, kolor: nogi - czarny
dimensions: 110/70/44 cm, material: glass / aluminum, color: legs - black

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / chrome steel
color: transparent glass with black edge
98

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 



JULIA

  

wymiary: 120/65/41 cm, materiał: szkło / stal chromowana, podstawa - szkło
dimensions: 120/65/41 cm, material: glass / chrome steel, base - glass

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

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

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

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

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

     
wymiary: 65/65/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna
dimensions: 65/65/45 cm, material: glass / stainless steel

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

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

  
wymiary: 120/65/45 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna
dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / stainless steel
color: top - transparent, shelf - milky / black
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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wymiary: 105/60/40 cm, materiał: szkło / stal chromowana, podstawa - marmur

dimensions: 80/80/40 cm, material: glass / chrome steel

dimensions: 105/60/40 cm, material: glass / chrome steel, marble base

" 
wymiary: 120/70/50 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna
dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / stainless steel



  


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

wymiary: 100/65/55 cm
materiał: szkło / stal nierdzewna

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

dimensions: 100/65/55 cm
material: glass / stainless steel

 

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

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

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

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

PENELOPE

100

( 

wymiary: 80/80/40 cm, materiał: szkło / stal chromowana

PALOMA

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

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

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

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

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 



ANGUS

AGNES

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

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

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

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

  



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

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

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

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





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

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

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

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





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

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

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

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

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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wymiary: ø80/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana

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

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

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

AUSTIN

TESS

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

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

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

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

)*
NEW

)*
NEW


wymiary: 45/40/48 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

wymiary: 40/40/53 cm, materiał: szkło / aluminium

dimensions: 45/40/48 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: 40/40/53 cm, material: glass / aluminum
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wymiary: 45/45/51 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

wymiary: ø45/48 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna

dimensions: 45/45/51 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: ø45/48 cm, material: glass / stainless steel

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 

 
 

 
 



SIENA

SIENA

SIENA

wymiary: ø49/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana
kolor: ekstra biały

wymiary: ø49/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana
kolor: żółty

wymiary: ø49/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana
kolor: limonkowy

dimensions: ø49/50 cm, material: glass / chrome steel
color: extra white

dimensions: ø49/50 cm, material: glass / chrome steel
color: yellow

dimensions: ø49/50 cm, material: glass / chrome steel
color: lime green

)*
NEW

SIENA

)*
NEW

LOLA

LOLA

wymiary: ø49/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana
kolor: czarny

wymiary: ø50/46 cm
materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biały

wymiary: ø50/46 cm
materiał: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: curry

dimensions: ø49/50 cm, material: glass / chrome steel
color: black

dimensions: ø50/46 cm
material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white

dimensions: ø50/46 cm
material: lacquered MDF / powder coated steel, color: curry
)*
NEW


wymiary: ø50/50 cm, materiał: szkło / aluminium, kolor: mleczny
dimensions: ø50/50 cm, material: glass / aluminum, color: milky

AIKO


wymiary: 55/55/50 cm
materiał: szkło / MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biały
dimensions: 55/55/50 cm
material: glass / lacquered MDF / stainless steel, color: white

LUNA

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

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

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

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

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość


wymiary: ø50/58 cm, materiał: szkło / stal chromowana
dimensions: ø50/58 cm, material: glass / chrome steel

ELIZE
wymiary: ø50/50 cm, materiał: szkło / stal chromowana
dimensions: ø50/50 cm, material: glass / chrome steel

all dimensions in order: length / width / height
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FAUNA
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: ø45/48 cm, materiał: drewno gięte / szkło
kolor: szkło - czarny, noga - cherry
podstawa: czarno-czerwona

dimensions: ø45/52 cm
material: glass / chrome steel / painted bent plywood
color: wenge

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

 

ALFA

wymiary: ø50/50 cm, materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: czarny

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

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

dimensions: ø50/50 cm, material: glass / stainless steel
color: black

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

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

ALMA

JOWITA
wymiary: 56/35/50 cm
materiał: stal malowana proszkowo / sklejka gięta malowana
kolor: czarny
dimensions: 56/35/50 cm
material: powder coated steel / painted bent plywood
color: black



ALMA

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

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

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

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

)*
NEW
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wymiary: ø45/52 cm
materiał: szkło / stal chromowana / sklejka gięta malowana
kolor: wenge

)*
NEW



HESTIA

wymiary: ø46/57 cm
materiał: szkło / MDF lakierowany / stal nierdzewna
kolor: biały

wymiary: ø46/57 cm
materiał: szkło / MDF lakierowany / stal nierdzewna
kolor: czarny

wymiary: ø40/43 cm
materiał: szkło / tworzywo z włókna szklanego - lakierowane
kolor: biały

dimensions: ø46/57 cm
material: glass / lacquered MDF / stainless steel
color: white

dimensions: ø46/57 cm
material: glass / lacquered MDF / stainless steel
color: black

dimensions: ø40/43 cm
material: glass / ﬁberglass material - lacquered
color: white

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

 + 

)*
NEW

)*
NEW



VESTA

 

 

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

wymiary: 40/35/41 cm
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane
kolor: biały

wymiary: 40/35/41 cm
materiał: tworzywo z włókna szklanego - lakierowane
kolor: limonkowy

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

dimensions: 40/35/41 cm
material: ﬁberglass material - lacquered
color: white

dimensions: 40/35/41 cm
material: ﬁberglass material - lacquered
color: lime green

VIVA

VIVA

 

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

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

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

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

dimensions: ø45/57 cm
material: ﬁberglass material - lacquered
colors: white

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

NONO

NONO

NONO

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

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

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

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

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

dimensions: 40/40/42 cm
material: ﬁberglass material - lacquered
color: grey

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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7-^_.  \./`BF2-,\75a-/B7
 75a^B\,bc5_/\F7--^
wymiary: 60/60/75 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: popielaty



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

7-^_.  \./`BF2-,\75a-/B7
 75a^B\,bc5_/\F7--^
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

7-^_.  \./`BF2-,\75a-/B7
0$5,2WDEOH)2;FKDLU72<VWRRO
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

43

44

80

45

,
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materiał: stal malowana proszkowo / PVC
kolory: ﬁoletowy, pomarańczowy lub popielaty

wymiary: ø30/44 cm materiał: stal malowana proszkowo / PVC
kolory: ﬁoletowy, pomarańczowy lub popielaty

material: powder coated steel / PVC
colors: purple, orange, grey

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

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość



)*
NEW

waniliowy
vanilla

  !+   

biały
white

NATALIE
łóżko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/68 cm
materiał: MDF lakierowany, kolory: biały lub waniliowy
* łóżko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm
double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 209/96/68 cm
material: lacquered MDF, colors: white, vanilla
* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm
)*
NEW

LAGUNA
łóżko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem i pojemnikiem na pościel
wymiary: 209/96/68 cm, materiał: MDF lakierowany, kolor: biały
* łóżko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm
double bed with pull-out bottom mattress and bedding container
dimensions: 209/96/68 cm, material: lacquered MDF, color: white
* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

LEONIE
łóżko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/65 cm
materiał: MDF lakierowany, kolor: biały
* 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: lacquered MDF, color: white
* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

 
wymiary: 209/96/72 cm, materiał: MDF lakierowany, kolor: biały
* łóżko bez materaca, w opcji materac NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm
dimensions: 209/96/72 cm, material: lacquered MDF, color: white
* bed without matress, optional mattress 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: lacquered pine wood, color: pine
* bed without mattress, optional mattress NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm


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: lacquered pine wood, color: pine
* bed without mattresses optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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EMI
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, ** w opcji BALDACHIM



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

NEO PLUS
łóżko jednoosobowe ze zjeżdżalnią, wymiary: 197/89/115 cm
materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna lub olcha
* łóżko w komplecie z materacem, ** w opcji BALDACHIM
single bed with slide, dimensions: 197/89/115 cm
material: lacquered pine wood, colors: pine, alder
* bed with mattress in complet, ** BALDACHIM in option

FLO
łóżko jednoosobowe ze zjeżdżalnią, wymiary: 197/89/115 cm
materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna lub olcha
* łóżko w komplecie z materacem, ** w opcji BALDACHIM
single bed with slide, dimensions: 197/89/115 cm
material: lacquered pine wood, colors: pine or alder
* bed with mattress in complet, ** BALDACHIM in option

NEO
łóżko jednoosobowe, wymiary: 197/86/115 cm
materiał: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna lub olcha
* łóżko w komplecie z materacem, ** w opcji BALDACHIM
single bed, dimensions: 197/86/115 cm
material: lacquered pine wood, colors: alder, pine
* bed with mattress in complet, ** BALDACHIM in option
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość


  !+   

SAM
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: lacquered pine wood, colors: pine, alder
* bed with mattresses ** with drawers in option

 
wymiary: 100/54 cm
materiał: tkanina
kolor: czerwono-zielony
dimensions: 100/54 cm
material: cloth
color: red / green

NEAPOL

 



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

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

foam mattress, one side quilted, dimensions: 191/91/10 cm
material: white foam T25, protector - 100% cotton
colors: green, yellow, red, dark blue

CECILIA
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 / lacquered solid wood
color: pink / white
wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

JULIA
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: lacquered pine wood, color: pine

all dimensions in order: length / width / height
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PACO

 

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu
wymiary: 109/55/65÷93 cm, materiał: MDF / drewno lite lakierowane
kolor: niebiesko - biały

biurko z regulowaną wysokością blatu oraz regulowanym kątem blatu
wymiary: 100/66/69÷84 cm, materiał: MDF lakierowany / stal malowana
kolor: biało-zielono-różowy (w zestawie 2 komplety plastikowych nakładek)

desk with adjustable height and angle of table top
dimensions: 109/55/65÷93 cm, material: MDF / lacquered solid wood
color: blue / white

desk with adjustable height and angle of table top
dimensions: 100/66/69÷84 cm, material: lacquered MDF / painted steel
color: white / green / pink (including 2 sets of decorations)

NILS

SIMON

" 

""

wymiary: 36/40/65 cm
materiał: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna

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

wymiary: 36/40/65 cm
materiał: MDF lakierowany
kolor: różowo - biały

wymiary: 36/40/65 cm
materiał: MDF lakierowany
kolor: niebiesko - biały

dimensions: 36/40/65 cm
material: lacquered pine wood
color: pine

dimensions: 35/40/65 cm
material: MDF / lacquered solid wood
color: white

dimensions: 36/40/65 cm
material: lacquered MDF
color: pink / white

dimensions: 36/40/65 cm
material: lacquered MDF
color: blue / white

 
biurko z regulowaną wysokością blatu, krzesło z regulowaną wysokością siedziska, wymiary: biurko - 70/55/52÷78 cm, krzesło - 40/36/30÷44 cm, materiał: stal malowana proszkowo / polipropylen / melamina
kolory: niebieski, zielony lub różowy *zestaw bez lampki, w opcji lampka LED – ASTRO 2
desk with adjustable height of work surface, chair with adjustable height of seat, dimensions: desk - 70/55/52÷78 cm, chair - 40/36/30÷44 cm, material: powder coated steel / polypropylene / melamine
color: blue, green, pink *set without light, LED light ASTRO 2 in option
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość


  !+   









wymiary: 139/33/144 cm, materiał: płyta meblowa laminowana, kolor: biały

wymiary: 139/33/144 cm, materiał: płyta meblowa laminowana, kolor: biały

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: white

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: white

)*
NEW

 





wymiary: 32/32/31 cm, materiał: tkanina
kolory: biały, czarny, beżowy, brązowy, czerwony, różowy, niebieski, pomarańczowy lub zielony

wymiary: 32/32/32 cm, materiał: tkanina
kolory: niebieski, zielony lub różowy

dimensions: 32/32/31 cm, material: cloth
colors: white, black, beige, brown, red, pink, blue, orange, green

dimensions: 32/32/32 cm, material: cloth
colors: blue, green, pink

  

LUINI

wymiary: 139/33/144 cm, materiał: płyta meblowa laminowana, kolor: dąb sonoma

wymiary: 139/33/144 cm, materiał: płyta meblowa laminowana, kolor: dąb sonoma

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: sonoma oak

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: sonoma oak

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height
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wymiary: 63/33/165 cm
materiał: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna
dimensions: 63/33/165 cm
material: lacquered pine wood
color: pine

 
wymiary: 63/33/127 cm
materiał: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna
dimensions: 63/33/127 cm
material: lacquered pine wood
color: pine



 
wymiary: 63/33/89 cm
materiał: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna
dimensions: 63/33/89 cm
material: lacquered pine wood
color: pine

 
regał narożny, wymiary: 55/55/165 cm
materiał: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna
CLEO 4

CLEO 1

CLEO 3

QUEEN

corner bookshelf, dimensions: 55/55/165 cm
material: lacquered pine wood
color: pine

CLEO 2



$

wymiary: 49/46/48 cm, materiał: stal malowana / tkanina

wymiary: 49/46/48 cm, materiał: stal malowana / tkanina

wymiary: 49/46/48 cm, materiał: stal malowana / tkanina

dimensions: 49/46/48 cm, material: painted steel / cloth

dimensions: 49/46/48 cm, material: painted steel / cloth

dimensions: 49/46/48 cm, material: painted steel / cloth

)*
NEW

 

wymiary: ø34/125 cm
materiał: stal malowana proszkowo / plastik
kolory: różowy lub zielony

 

wysokość: 130 cm
materiał: tworzywo

wysokość: 130 cm
materiał: tworzywo

height: 130 cm
material: plastic

height: 130 cm
material: plastic

dimensions: ø34/125 cm
material: powder coated steel / plastic
colors: pink, green

FISH
wymiary: 49/46/48 cm, materiał: stal malowana / tkanina
dimensions: 49/46/48 cm, material: painted steel / cloth

112

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

SYPIALNIE / BEDROOM FURNITURE

1
2

BONITA
1. Łóżko BONITA, wymiary: 186/240/100 cm, materiał: eco skóra / stal chromowana
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
2. Szafka nocna SARA, wymiary: 53/38/44 cm, materiał: eco skóra
kolory: biały, beżowy, ciemny brąz lub czarny

biały
white

beżowy
beige

ciemny brąz
dark brown

czarny
black

czarno-biały
black / white

brązowo-beżowy
brown / beige

1. BONITA bed, dimensions: 186/240/100 cm, material: eco leather / chrome steel
* bed without matress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
2. SARA night stand, dimensions: 53/38/44 cm, material: eco leather
colors: white, beige, dark brown, black

SAMANTA / SAMANTA P
SAMANTA, wymiary: 184/222/98 cm, materiał: eco skóra / stal chromowana, kolory: czarno-biały lub brązowo-beżowy
SAMANTA P z pojemnikiem na pościel, wymiary: 184/222/98 cm, materiał: eco skóra / stal chromowana, kolory: czarno-biały lub brązowo-beżowy
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
SAMANTA bed, dimensions: 184/222/98 cm, material: eco leather / chrome steel, colors: black / white, brown / beige
SAMANTA P bed with bedding container, dimensions: 184/222/98 cm, material: eco leather / chrome steel, colors: black / white, brown / beige
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / długość / wysokość

all dimensions in order: width / length / height

113

SYPIALNIE / BEDROOM FURNITURE

2
1

SAMARA
1. Łóżko SAMARA, wymiary: 164/216/96 cm, materiał: eco skóra / drewno lite, kolory: biały, czarny lub ciemny brąz
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
2. Szafka nocna PRIMA, wymiary: 48/41/54 cm, materiał: eco skóra / drewno lite, kolory: biały, czarny lub ciemny brąz
3. Komoda CAMILA, wymiary: 81/41/116 cm, materiał: eco skóra / drewno lite, kolor: czarny
5. Lustro LST-1, wymiary: 71/91 cm, materiał: eco skóra / szkło, kolor: czarny

biały
white

ciemny brąz
dark brown

czarny
black

1. SAMARA bed, dimensions: 164/216/96 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black, dark brown
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
2. PRIMA night stand, dimensions: 48/41/54 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black, dark brown
3. CAMILA dresser, dimensions: 81/41/116 cm, material: eco leather / solid wood, color: black
5. LST-1 mirror, dimensions: 71/91 cm, material: eco leather / glass, color: black

SOFIA
wymiary: 172/220/108 cm, materiał: eco skóra / drewno lite, kolor: biały
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 172/220/108 cm, material: eco leather / solid wood, color: white
bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
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all dimensions in order: width / length / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / długość / wysokość

SYPIALNIE / BEDROOM FURNITURE

DAKOTA

biały
white

czarny
black

kremowy
creamy

wymiary: 172/220/94 cm, materiał: eco skóra / stal chromowana, kolory: biały, czarny lub kremowy
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 172/220/94 cm, material: eco leather / chrome steel, colors: white, black, creamy
bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm

CASSANDRA
wymiary: 164/227/92 cm, materiał: eco skóra, kolor: biało-czarny
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 164/227/92 cm, material: eco leather, color: white / black
bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / długość / wysokość

all dimensions in order: width / length / height
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VERONICA 90
wymiary: 96/217/92 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: czereśnia antyczna / czarny
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 90/200 cm
dimensions: 96/217/92 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 90/200 cm

VERONICA 160 / VERONICA 180
Łóżko VERONICA 160, wymiary: 163/217/102 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: czereśnia antyczna / czarny
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
Łóżko VERONICA 180, wymiary: 185/217/102 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: czereśnia antyczna / czarny
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 180/200 cm
VERONICA 160 bed, dimensions: 163/217/102 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
VERONICA 180 bed, dimensions: 185/217/102, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 180/200 cm

VIOLETTA
wymiary: 161/206/98 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: czereśnia antyczna / czarny
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 161/206/98 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
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all dimensions in order: width / length / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / długość / wysokość

SYPIALNIE / BEDROOM FURNITURE

MATILDA
wymiary: 163/217/102 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: czereśnia antyczna / czarny
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 163/217/102 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm

POLARIS
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

IRMA
wymiary: 166/212/102 cm, materiał: drewno lite / stal malowana, kolor: biały / czarny
* łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 166/212/102 cm, material: solid wood / painted, steel color: white / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm

FIONA

LIDIA

SARA

PRIMA

wymiary: 48/37/55 cm
materiał: drewno lite / stal malowana
kolor: czereśnia antyczna / czarny

wymiary: 45/35/48 cm
materiał: drewno lite / stal malowana
kolor: czereśnia antyczna / czarny

wymiary: 58/38/44 cm
materiał: eco skóra
kolory: biały, czarny, beżowy lub ciemny brąz

wymiary: 48/41/54 cm
materiał: eco skóra
kolory: biały, czarny lub ciemny brąz

dimensions: 48/37/55 cm
material: solid wood / painted steel
color: ant. cherry / black

dimensions: 45/35/48 cm
material: solid wood / painted steel
color: ant. cherry / black

dimensions: 58/38/44 cm
material: eco leather
colors: white, black, beige, dark brown

dimensions: 48/41/54 cm
material: eco leather
colors: white, black, dark brown

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / długość / wysokość

all dimensions in order: width / length / height
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)*
NEW

)*
NEW

)*
NEW

RAINBOW

RAINBOW

BUTTERFLY

wymiary: 70/65/70 cm
materiał: tkanina / aluminium
kolor: czarno-biały

wymiary: 70/65/70 cm
materiał: tkanina / aluminium
kolor: zielono-pomarańczowy

wymiary: 76/75/95 cm
materiał: tkanina / stal chromowana
kolor: wielobarwny

dimensions: 70/65/70 cm
material: cloth / aluminum
color: black / white

dimensions: 70/65/70 cm
material: cloth / aluminum
color: green / orange

dimensions: 76/75/95 cm
material: cloth / chrome steel
color: multicolored

)*
NEW

)*
NEW

ORIGAMI

MOLY UK

)*
NEW

MOLY PARIS

)*
NEW

MOLY RETRO

wymiary: 75/76/80 cm
materiał: tkanina / stal chromowana
kolor: wielobarwny

wymiary: 38/38/38 cm
materiał: PVC
kolor: wielobarwny

wymiary: 38/38/38 cm
materiał: PVC
kolor: wielobarwny

wymiary: 38/38/38 cm
materiał: PVC
kolor: wielobarwny

dimensions: 75/76/80 cm
material: cloth / chrome steel
color: multicolored

dimensions: 38/38/38 cm
material: PVC
color: multicolored

dimensions: 38/38/38 cm
material: PVC
color: multicolored

dimensions: 38/38/38 cm
material: PVC
color: multicolored

NOWY KOLOR
NEW COLOR
)*
NEW

DORA
wymiary: ø42/42 cm, materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: czarny, biały, ciemny brąz, kremowy, popiel
dimensions: ø42/42 cm material: chrome steel / eco leather
colors: black, white, dark brown, creamy, grey
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all dimensions in order: width / depth / height

MOLY LION

)*
NEW

MOLY NOTE

wymiary: 38/38/38 cm
materiał: PVC
kolor: wielobarwny

wymiary: 38/38/38 cm
materiał: PVC
kolor: wielobarwny

dimensions: 38/38/38 cm
material: PVC
color: multicolored

dimensions: 38/38/38 cm
material: PVC
color: multicolored

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

MEBLE WYPOCZYNKOWE / LEISURE FURNITURE

)*
NEW

funkcja masa¿u
i podgrzewania

BORNEO
wymiary: fotel - 75/82/101 cm, podnóżek - 47/43/40 cm
materiał: drewno gięte / eco skóra, kolor: ciemny brąz
dimensions: chair - 75/82/101 cm, footstool - 47/43/40 cm
material: bent wood / eco leather, color: dark brown

MATADOR
fotel rozkładany z funkcją masażu i podgrzewania
wymiary: fotel - 71/76/103 cm, podnóżek - 49/47/41 cm
materiał: drewno gięte / eco skóra, kolor: beżowy
recliner with massage and heating function
dimensions: chair - 71/76/103 cm, footstool - 49/47/41 cm
material: bent wood / eco leather, color: beige

NOWY KOLOR
NEW COLOR

funkcja masa¿u
i podgrzewania

LIBERTY
fotel rozkładany, wymiary: 81/79/105 cm, materiał: eco skóra
kolor: jasny brąz
recliner, dimensions: 81/79/105 cm, material: eco leather
color: light brown

JEFF

MATADOR
fotel rozkładany z funkcją masażu i podgrzewania
wymiary: fotel - 71/76/103 cm, podnóżek - 49/47/41 cm
materiał: drewno gięte / eco skóra, kolor: czarny
recliner with massage and heating function
dimensions: chair - 71/76/103 cm, footstool - 49/47/41 cm
material: bent wood / eco leather, color: black

DAYTON

fotel rozkładany, wymiary: 85/80/110 cm, materiał: eco skóra
kolory: brązowy lub czarny

fotel rozkładany, wymiary: fotel - 81/75/107 cm, podnóżek - 47/40/39 cm
materiał: stal chromowana / eco skóra, kolor: czarny

recliner, dimensions: 85/80/110 cm, material: eco leather
colors: brown, black

recliner, dimensions: chair - 81/75/107 cm, footstool - 47/40/39 cm
material: chrome steel / eco leather, color: black

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

all dimensions in order: width / depth / height
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beżowy
beige

czarny
black

DAVIS

BEN

fotel rozkładany, wymiary: fotel - 67/82÷104/94÷108 cm,
podnóżek - 46/39/46 cm
materiał: tkanina / eco skóra, kolor: beżowo-kremowy

wymiary: 55/97/99 cm
materiał: stal chromowana / rattan syntetyczny / tworzywo
kolor: brązowy mix

dimensions: 64/180/95 cm
material: eco leather
colors: beige, black

recliner, dimensions: chair - 67/82÷104/94÷108 cm,
footstool - 46/39/46 cm
material: cloth / eco leather, color: beige / creamy

dimensions: 55/97/99 cm
material: chrome steel / synthetic rattan / plastic
color: brown mix

MAX BIS

MAX BIS PLUS

wymiary: 52/90/95 cm
materiał: drewno gięte
kolory: olcha lub orzech

wymiary: 52/90/95 cm
materiał: drewno gięte / eco skóra
kolor: olcha

dimensions: 52/90/95 cm
material: bent wood
colors: alder, walnut

dimensions: 52/90/95 cm
material: bent wood / eco leather
color: alder

MAX BIS PLUS
wymiary: 52/90/95 cm
materiał: drewno gięte / eco skóra
kolor: orzech
dimensions: 52/90/95 cm
material: bent wood / eco leather
color: walnut
120

BRADLEY

wymiary: 64/180/95 cm
materiał: eco skóra
kolory: beżowy lub czarny

all dimensions in order: width / depth / height

MAX 2

BEN 2
wymiary: 55/97/99 cm
materiał: stal chromowana / tkanina membranowa / tworzywo
kolory: czarny lub czerwony
dimensions: 55/97/99 cm
material: chrome steel / membrane cloth / plastic
colors: black, red

MAX 2

wymiary: 52/90/95 cm, materiał: drewno gięte / tkanina
kolor: olcha

wymiary: 52/90/95 cm, materiał: drewno gięte / tkanina
kolor: orzech

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood / cloth
color: alder

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood / cloth
color: walnut

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

PRZEDPOKOJE / HALL FURNITURE

LARS 1
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

LARS 5

LARS 2
LARS 3
LARS 1

LARS 4

LARS 2

LARS 4

wymiary: 38/40/195 cm, materiał: płyta wiórowa laminowana / metal
kolory: orzech / czarny, dąb sonoma / biały, wenge / biały

wymiary: 116/35/92 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

dimensions: 116/35/92 cm, material: laminated chipboard / metal
colors: walnut / black, sonoma oak / white, wenge / white

LARS 3
wymiary: 54/35/195 cm, materiał: płyta wiórowa laminowana / metal
kolory: orzech / czarny, dąb sonoma / biały, wenge / biały

LARS 5
wymiary: 117/55 cm, materiał: szkło
dimensions: 117/55 cm, material: glass

dimensions: 54/35/195 cm, material: laminated chipboard / metal
colors: walnut / black, sonoma oak / white, wenge / white

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

all dimensions in order: width / depth / height
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WIESZAKI / HANGERS

wieszak
przeznaczony
do lekkiej odzieży
hanger for
lightweight clothes

W11

W13

W18

W19

wymiary: 48/48/178 cm
materiał: stal malowana proszkowo
kolory: czarny, popielaty lub biały

wymiary: ø38/179 cm
materiał: drewno / marmur
kolory: cherry, olcha, wenge lub biały

wymiary: ø38/179 cm
materiał: stal foliowana / marmur
kolor: srebrny

wymiary: ø38/178 cm
materiał: drewno / marmur
kolory: wenge, cherry ant. lub olcha

wymiary: ø38/174 cm
materiał: drewno / marmur
kolor: wenge

dimensions: 48/48/178 cm
material: powder coated steel
colors: black, grey, white

dimensions: ø38/179 cm
material: wood / marble
colors: cherry, alder, wenge, white

dimensions: ø38/179 cm
material: foiled steel / marble
color: silver

dimensions: ø38/178 cm
material: wood / marble
colors: wenge, antique cherry, alder

dimensions: ø38/174 cm
material: wood / marble
color: wenge

W20

122

W15

W21

W22

wymiary: ø38/178 cm
materiał: aluminium foliowane / marmur
kolor: wenge

wymiary: ø38/176 cm
materiał: drewno / marmur
kolory: mahoń, olcha lub wenge

wymiary: ø38/178 cm
materiał: drewno / marmur
kolory: wenge, cherry lub olcha

dimensions: ø38/178 cm
material: foiled aluminum / marble
color: wenge

dimensions: ø38/176 cm
material: wood / marble
colors: mahogany, alder, wenge

dimensions: ø38/178 cm
material: wood / marble
colors: wenge, cherry, alder

all dimensions in order: width / depth / height

W24

W25

wymiary: ø30/181 cm
materiał: stal chromowana

wymiary: ø28/180 cm
materiał: stal chromowana

dimensions: ø30/181 cm
material: chrome steel

dimensions: ø28/180 cm
material: chrome steel

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

WIESZAKI / HANGERS

W26

W27

W30

W28

W31

wymiary: 26/26/183 cm
materiał: stal chromowana /
drewno malowane

wymiary: 26/26/185 cm
materiał: stal chromowana / drewno
kolor: cherry ant.

wymiary: ø30/181 cm
materiał: stal chromowana / drewno
kolor: cherry ant.

wymiary: 49/49/188 cm
materiał: drewno gięte
kolory: olcha lub wenge

wymiary: ø38/180 cm
materiał: stal malowana proszkowo / marmur
kolor: srebrny

dimensions: 26/26/183 cm
material: chrome steel /
painted wood

dimensions: 26/26/185 cm
material: chrome steel / wood
color: antique cherry

dimensions: ø30/181 cm
material: chrome steel / wood
color: antique cherry

dimensions: 49/49/188 cm
material: bent wood
colors: alder, wenge

dimensions: ø38/180 cm
material: powder coated steel / marble
color: silver

W32

W33

wymiary: ø27/180 cm
materiał: stal chromowana / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny

wymiary: ø30/176 cm
materiał: stal malowana proszkowo
kolor: czarny

dimensions: ø27/180 cm
material: chrome steel / powder coated steel
color: multicolored

dimensions: ø30/176 cm
material: powder coated steel
color: black

wszystkie wymiary podano w kolejności: wym. podstawy / wysokość

W34
wymiary: ø30/180 cm
materiał: akryl / stal chromowana
dimensions: ø30/180 cm
material: acrylic / chrome steel

W35
wymiary: 50/50/180 cm
materiał: stal malowana proszkowo
kolor: czarny
dimensions: 50/50/180 cm
material: powder coated steel
color: black

all dimensions in order: dim. of base / height
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)*
NEW

W36

W38

W41

wieszak z lustrem
wymiary: 55/26/184 cm
materiał: stal chromowana / szkło

wymiary: ø48/175 cm
materiał: stal malowana proszkowo
kolor: czarny

dimensions: 54/46/180 cm
material: powder coated steel
color: black

hanger with mirror
dimensions: 55/26/184 cm
material: chrome steel / glass

dimensions: ø48/175 cm
material: powder coated steel
color: black

WU-2
wymiary: ø28/116 cm
materiał: stal chromowana
dimensions: ø28/116 cm
material: chrome steel
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W37

wymiary: 54/46/180 cm
materiał: stal malowana proszkowo
kolor: czarny

all dimensions in order: dim. of base / height

WU-4

)*
NEW

)*
NEW

wymiary: 50/28/180 cm
materiał: stal chromowana /
stal malowana proszkowo
kolor: czarny

W42
wymiary: ø36/180 cm
materiał: stal chromowana
dimensions: ø36/180 cm
material: chrome steel

dimensions: 50/28/180 cm
material: chrome steel /
powder coated steel
color: black

WU-7

WU-20

wymiary: ø30/107 cm
materiał: stal chromowana / MDF
kolor: buk

wymiary: 30/40/108 cm
materiał: stal chromowana / drewno
kolory: buk lub wenge

wymiary: 40/38/103 cm
materiał: chrom dymiony / drewno
kolor: buk

dimensions: ø30/107 cm
material: chrome steel / MDF
color: beech

dimensions: 30/40/108 cm
material: chrome steel / wood
colors: beech, wenge

dimensions: 40/38/103 cm
material: smoked chrome / wood
color: beech

wszystkie wymiary podano w kolejności: wym. podstawy / wysokość

WIESZAKI / HANGERS

WU-13

WU-14

WU-15

WU-19

wymiary: 32/20/117 cm
materiał: drewno gięte / stal chromowana
kolory: wenge lub biały

wymiary: 46/23/110 cm
materiał: drewno gięte / stal chromowana
kolory: wenge lub biały

wymiary: 32/20/115 cm
materiał: drewno gięte / stal chromowana
kolor: wenge

wymiary: ø30/116 cm
materiał: stal chromowana / sklejka / marmur
kolor: biały

dimensions: 32/20/117 cm
material: bent wood / chrome steel
colors: wenge, white

dimensions: 46/23/110 cm
material: bent wood / chrome steel
colors: wenge, white

dimensions: 32/20/115 cm
material: bent wood / chrome steel
color: wenge

dimensions: ø30/116 cm
material: chrome steel / plywood / marble
color: white

WS-1

WS-2

WS-3

wymiary: 77/15 cm,
materiał: stal chromowana / drewno, kolor: chrom / buk

wymiary: 77/14 cm
materiał: stal chromowana / drewno, kolor: chrom / buk

wymiary: 90/40 cm
materiał: stal chromowana / drewno, kolor: buk

dimensions: 77/15 cm
material: chrome steel / wood, color: chrome / beech

dimensions: 77/14 cm
material: chrome steel / wood, color: chrome / beech

dimensions: 90/40 cm
material: chrome steel / wood, color: chrome / beech

)*
NEW

WU-8

WU-9

WU-10

WS-4

regulowana wysokość
wymiary: 88/44/94÷170 cm
materiał: stal chromowana / plastik
kolory: czarny lub popielaty

regulowana wysokość
wymiary: 88/43/95÷163 cm
materiał: stal chromowana / plastik
kolor: czarny

regulowana wysokość
wymiary: 88/44/94÷168 cm
materiał: stal chromowana / plastik
kolor: czarny

wymiary: 4/20/70 cm
materiał: stal malowana proszkowo /
stal chromowana
kolor: czarny

adjustable height
dimensions: 88/44/94÷170 cm
material: chrome steel / plastic
colors: black, grey

adjustable height
dimensions: 88/43/95÷163 cm
material: chrome steel / plastic
color: black

adjustable height
dimensions: 88/44/94÷168 cm
material: chrome steel / plastic
color: black

dimensions: 4/20/70 cm
material: powder coated steel /
chrome steel
color: black

wszystkie wymiary podano w kolejności: wym. podstawy / wysokość

all dimensions in order: dim. of base / height
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WU-12

WU-11
regulowana szerokość oraz wysokość
wymiary: 90÷142/44/97÷170 cm
materiał: stal chromowana / plastik
kolory: czarny lub popielaty

regulowana szerokość oraz wysokość
wymiary: 88÷139/44/95÷170 cm
materiał: stal chromowana / plastik
kolor: czarny

adjustable width and height
dimensions: 90÷142/44/97÷170 cm
material: chrome steel / plastic
colors: black, grey

adjustable width and height
dimensions: 88÷139/44/95÷170 cm
material: chrome steel / plastic
color: black

)*
NEW

WU-21
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WU-18
wymiary: 103/49/181 cm
materiał: stal chromowana
dimensions: 103/49/181 cm
material: chrome steel

)*
NEW

WU-22

)*
NEW

WU-23

wymiary: 87/57/155 cm
materiał: drewno bambusowe / tkanina
kolor: naturalny

wymiary: 92/56/180 cm
materiał: stal malowana proszkowo / stal chromowana
kolor: czarny

wymiary: 80/32/180 cm
materiał: stal chromowana / stal malowana proszkowo
kolor: biały

dimensions: 87/57/155 cm
material: bamboo wood / cloth
color: natural

dimensions: 92/56/180 cm
material: powder coated steel / chrome steel
color: black

dimensions: 80/32/180 cm
material: chrome steel / powder coated steel
color: white

all dimensions in order: dim. of base / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: wym. podstawy / wysokość

WIESZAKI / HANGERS

)*
NEW
)*
NEW

P1

P2

LS-1

LS-2

wymiary: ø25/69 cm
materiał: stal chromowana / tworzywo
kolor: biały

wymiary: 29/32/61 cm
materiał: stal chromowana / tworzywo
kolor: czarny

wymiary: 35/44/134 cm
materiał: szkło / drewno
kolor: biały

wymiary: ø30/38/154 cm
materiał: szkło /stal malowana proszkowo
kolor: srebrny

dimensions: ø25/69 cm
material: chrome steel / plastic
color: white

dimensions: 29/32/61 cm
material: chrome steel / plastic
color: black

dimensions: 35/44/134 cm
material: glass / wood
color: white

dimensions: ø30/38/154 cm
material: glass / powder coated steel
color: silver

ST-1

ST-2

ST-3

wymiary: 62÷115/18/33 cm
materiał: stal chromowana / plastik, kolor: czarny

wymiary: 80/30/32 cm, materiał: stal chromowana / drewno lite
kolory: czarny lub biały

wymiary: 81/31/49 cm materiał: drewno lite / stal chromowana / eco skóra
kolor: drewno - wenge, eco skóra - kremowy

dimensions: 62÷115/18/33 cm
material: glass / plastic, color: black

dimensions: 80/30/32 cm, material: chrome steel / solid wood
colors: black, white

dimensions: 81/31/49 cm material: solid wood / chrome steel / eco leather
color: wood - wenge, eco leather - creamy

)*
NEW

ST-4

)*
NEW

ST-5

)*
NEW

ST-6

wymiary: 63/26/29 cm
materiał: drewno sosnowe

wymiary: 69/37/50 cm
materiał: drewno lite / tkanina, kolor: naturalny

wymiary: 80/31/46 cm
materiał: stal chromowana / eco skóra, kolor: czarny

dimensions: 63/26/29
material: pine wood

dimensions: 69/37/50 cm
material: solid wood / cloth, color: natural

dimensions: 80/31/46 cm
material: chrome steel / eco leather, color: black

wszystkie wymiary podano w kolejności: wym. podstawy / wysokość

all dimensions in order: dim. of base / height
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BAR-3

BAR-4

BAR-6

BAR-7

wymiary: 60/40/75 cm
materiał: MDF laminowany / drewno
kolor: buk

wymiary: ø49/64 cm
materiał: szkło / stal chromowana
kolor: szkło czarno-czerwone

wymiary: 69/42/74 cm
materiał: szkło / stal chromowana
kolor: czarny

dimensions: 65/37/76 cm
material: glass / chrome steel
color: top - black

dimensions: 60/40/75 cm
material: MDF laminated / wood
color: beech

dimensions: ø49/64 cm
material: glass / chrome steel
color: black / red glass

dimensions: 69/42/74 cm
material: glass / chrome steel
color: black

  

wymiary: 65/37/76 cm
materiał: szkło / stal chromowana
kolor: blat - czarny

NOWY KOLOR
NEW COLOR

BAR-8

BAR-8

wymiary: ø42/71 cm
materiał: szkło / stal chromowana
kolor: czarny

wymiary: ø42/71 cm
materiał: szkło / stal chromowana
kolor: złoty

dimensions: ø42/71 cm
material: glass / chrome steel
color: black

dimensions: ø42/71 cm
material: glass / chrome steel
color: gold

PAR-1
wymiary: 43/2/178 (x3) cm
materiał: drewno lite / pergamin, kolor: wenge
dimensions: 43/2/178 (x3) cm
material: solid wood / parchment, color: wenge

G-1
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G-2

G-4

wymiary: 40/15/40 cm
materiał: sklejka gięta, malowana
kolor: wenge

wymiary: 36/20/30 cm
materiał: sklejka gięta, malowana
kolor: wenge

wymiary: 35/32/25 cm
materiał: sklejka gięta, malowana
kolor: wenge

dimensions: 40/15/40 cm
material: painted bent plywood
color: wenge

dimensions: 36/20/30 cm
material: painted bent plywood
color: wenge

dimensions: 35/32/25 cm
material: painted bent plywood
color: wenge

all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

  

)*
NEW

#$  $   + BAR TABLES, SHELVING AND NEWSPAPER STANDS

REG-9
wymiary: 64/39/81 cm
materiał: stal chromowana / polipropylen twardy
kolor: mleczny
dimensions: 64/39/81 cm
material: chrome steel / hard polycarbonate
color: milky

REG-4
wymiary: 33/38/94 cm
materiał: stal chromowana / polipropylen twardy
kolor: mleczny
dimensions: 33/38/94 cm
material: chrome steel / hard polycarbonate
color: milky

)*
NEW

)*
NEW

REG-5

REG-5

)*
NEW

)*
NEW

REG-6

REG-6

wymiary: 40/30/70 cm
materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: ekstra biały

wymiary: 40/30/70 cm
materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: czarny

wymiary: 40/30/99 cm
materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: ekstra biały

wymiary: 40/30/99 cm
materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: czarny

dimensions: 40/30/70 cm
material: glass / stainless steel
color: extra white

dimensions: 40/30/70 cm
material: glass / stainless steel
color: black

dimensions: 40/30/99 cm
material: glass / stainless steel
color: extra white

dimensions: 40/30/99 cm
material: glass / stainless steel
color: black
)*
NEW

)*
NEW

REG-7

)*
NEW

)*
NEW

REG-7

REG-8

REG-8

wymiary: 29/29/70 cm
materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: ekstra biały

wymiary: 29/29/70 cm
materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: czarny

wymiary: 29/29/99 cm
materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: ekstra biały

wymiary: 29/29/99 cm
materiał: szkło / stal nierdzewna
kolor: czarny

dimensions: 29/29/70 cm
material: glass / stainless steel
color: extra white

dimensions: 29/29/70 cm
material: glass / stainless steel
color: black

dimensions: 29/29/99 cm
material: glass / stainless steel
color: extra white

dimensions: 29/29/99 cm
material: glass / stainless steel
color: black

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

all dimensions in order: width / depth / height
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RTV-3
wymiary: 100/40/51 cm
materiał: szkło - gr. 10/6/6 mm / aluminium piaskowane
kolor: szkło - czarny

RTV-5 BIS

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

RTV-4
RTV-7 BIS
wymiary: 145/45/41 cm
materiał: szkło - gr. 10/8 mm / MDF laminowany
kolor: szkło - bezbarwny, MDF - wenge

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

dimensions: 145/45/41 cm
material: glass - thickness 10/8 mm / laminated MDF
color: glass - transparent, MDF - wenge
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all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

STOLIKI RTV / TV STANDS

RTV-20
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

RTV-13
wymiary: 95/60/51 cm
materiał: szkło - gr. 10/7/7 mm / stal chromowana
kolor: szkło - bezbarwny
dimensions: 95/60/51 cm
material: glass - thickness 10/7/7 mm / chrome steel
color: glass - transparent

RTV-21
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
wymiary: 95/60/51 cm
materiał: szkło - gr. 10/7/7 mm / stal chromowana
kolor: szkło - czarny
dimensions: 95/60/51 cm
material: glass - thickness 10/7/7 mm / chrome steel
color: glass - black

wszystkie wymiary podano w kolejności: długość / szerokość / wysokość

all dimensions in order: length / width / height

131

MEBLE BAROWE I RESTAURACYJNE / BAR AND RESTAURANT FURNITURE

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

SAMBA + krzesła SYLWEK 4 / 6$0%$ + SYLWEK 4 chairs
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

RUMBA + krzesła K67 / 580%$ + K67 chairs
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

SALSA

(ze składanymi nogami) + krzesła K66

/ 6$/6$(with folding legs) + K66 chairs

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
132

all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

TANGO

(ze składanymi nogami) + krzesła FRANCO

czereśnia ant.
ant. cherry

MEBLE BAROWE I RESTAURACYJNE / BAR AND RESTAURANT FURNITURE

olcha
alder

orzech ciemny
dark walnut

/ 7$1*2(with folding legs) + FRANCO chairs

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

SB-1 + hokery H-30 6% + H-30 stools

SB-1 + hokery H-8 6% + H-8 stools

wymiary: ø60/67÷92 cm
stal chromowana / MDF lakierowany, kolor: biały

wymiary: ø60/67÷92 cm
stal chromowana / MDF lakierowany, kolor: wenge

dimensions: ø60/67÷92 cm
chrome steel / lacquered MDF, table color: white

dimensions: ø60/67÷92 cm
chrome steel / lacquered MDF, table color: wenge

SB-1 + hokery H-7 6% + H-7 stools

SB-3 + hokery H-40 6% + H-40 stools

wymiary: ø60/67÷92 cm
stal chromowana / MDF lakierowany, kolor: czereśnia ant.

wymiar: ø70/57 cm
stal chromowana / MDF lakierowany, kolor: czarny

dimensions: ø60/67÷92 cm
chrome steel / lacquered MDF, table color: antique cherry

dimensions: ø70/57 cm
chrome steel / lacquered MDF, table color: black

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

all dimensions in order: width / depth / height
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SB-4 + hokery H-41 6% + H-41 stools

SB-5 + hokery H-27 6% + H-27 stools

wymiary: 70/70/60 cm,
stal chromowana / MDF lakierowany, kolor: biały

wymiary: 60/60/72÷96 cm
stal chromowana / tworzywo ABS, kolor: biało-czarny

dimensions: 70/70/60 cm
chrome steel / lacquered MDF, table color: white

dimensions: 60/60/72÷96 cm
chrome steel / ABS plastic, table color: black / white

)*
NEW

40

39

63÷84

58÷80

SB-7 + hokery H-52 6% + H-52 stools

stal chromowana / PVC
kolory: czarny, czerwony, kremowy lub ﬁoletowy

dimensions: Ø60/102 cm
material: lacquered MDF / solid wood - beech / chrome steel, color: MDF - white

chrome steel / PVC
colors: black, red, creamy, purple

H-2

134

H-1

wymiary: Ø60/102 cm
MDF lakierowany / drewno lite - bukowe / stal chromowana, kolor: MDF - biały

42

39

40

45

40

44

64÷85

68÷89

68÷89

58÷79

57÷79

59÷81

H-4

H-5

stal chromowana / PVC
kolory: kremowy, czerwony lub czarny

stal chromowana / PVC
kolory: brązowy lub kremowy

stal chromowana / sklejka gięta + okleina naturalna
kolor: zebra

chrome steel / PVC
colors: creamy, red, black

chrome steel / PVC
colors: brown, creamy

chrome steel / bent plywood + natural veener
color: zebra

all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

46

44

40

39

51

85÷106

91÷112

79÷100

59÷80

61÷82

61÷82

H-6

H-7

stal chromowana / sklejka gięta + okleina naturalna
kolory: zebra lub jasny dąb
chrome steel / bent plywood + natural veener
colors: zebra, light oak

H-8

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolory: drewno - czereśnia ant., eco skóra - beż
drewno - wenge, eco skóra - coffee

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolory: drewno - czereśnia ant., eco skóra - beż
drewno - wenge, eco skóra - coffee

chrome steel / bent plywood / eco leather
colors: wood - antique cherry, eco leather - beige
wood - wenge, eco leather - coffee

chrome steel / bent plywood / eco leather
colors: wood - antique cherry, eco leather - beige
wood - wenge, eco leather - coffee

47

51

52

45

42

49

90÷112

81÷103

85÷107

63÷84

60÷81

64÷85

H-18

H-12

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolor: drewno - czarny, eco skóra - biały

H-14

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolory: drewno - orzech, eco skóra - beż
drewno - wenge, eco skóra - ciemny brąz

chrome steel / bent plywood / eco leather
color: wood - black, eco leather - white

chrome steel / bent plywood / eco leather
colors: wood - walnut, eco leather - beige
wood - wenge, eco leather - dark brown

stal chromowana / eco skóra
kolor: ciemny brąz
chrome steel / eco leather
color: dark brown

NOWY KOLOR
NEW COLOR
52

54

48

46

86÷108

80÷102

61÷82

61÷82

H-19
stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolory: drewno - orzech, eco skóra - czarny; drewno - czereśnia ant., eco skóra - beż
chrome steel / bent plywood / eco leather
colors: wood - walnut, eco leather - black; wood - ant. cherry, eco leather - black
wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

H-15
stal chromowana / eco skóra
kolory: beżowy, czerwony, popielaty, ﬁoletowy, czarny lub limonkowy
chrome steel / eco leather
colors: beige, red, grey, purple, black, lime green
all dimensions in order: width / depth / height

135

MEBLE BAROWE I RESTAURACYJNE / BAR AND RESTAURANT FURNITURE

43
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NOWY KOLOR
NEW COLOR

40

37

63÷82
42

93÷115

61÷82

H-21

H-23

stal chromowana / eco skóra
kolory: beżowy lub czarny

stal chromowana / eco skóra
kolory: czarny, biały, czerwony lub limonkowy

material: chrome steel / eco leather
colors: beige, black

material: chrome steel / eco leather
colors: black, white, red, lime green

52

41

38

46

41

43

94÷116

63÷85

92÷107

64÷86

60÷81

65÷80

H-13

H-28

stal chromowana / tworzywo ABS lakierowane
kolory: biało-czarny lub biało-ﬁoletowy

stal chromowana / eco skóra
kolory: biało-czarny, czarny

chrome steel / bent plywood / eco leather
color: wood - walnut, eco leather - black

chrome steel / lacquered plastic ABS
colors: white / black, white / purple

chrome steel / eco leather
colors: white / black, black

H-29
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H-27

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolor: drewno - orzech, eco skóra - czarny

42

36

36

44

49

49

93÷115

90÷111

87÷107

61÷82

60÷81

63÷84

H-30

stal chromowana / eco skóra
kolor: czarny

stal chromowana / sklejka gięta lakierowana / eco skóra
kolor: drewno - biały, eco skóra - czarny

chrome steel / eco leather
color: black

chrome steel / lacquered bent plywood / eco leather
color: wood - white, eco leather - black

H-31
stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolory: drewno - orzech, eco skóra - beżowy
drewno - orzech, eco skóra - czarny
chrome steel / bent plywood / eco leather
colors: wood - walnut, eco leather - beige
wood - walnut, eco leather - black

43

40

45

44

70

87÷108

103

60÷82

75

H-34

MIX

H-39

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolor: drewno - orzech, eco skóra - czarny

drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: ciemny orzech

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolor: drewno - orzech, eco skóra - czarny

chrome steel / bent plywood / eco leather
color: wood - walnut, eco leather - black

solid beech wood / eco leather
color: dark walnut

chrome steel / bent plywood / eco leather
color: wood - walnut, eco leather - black

57

61

58

50

60

50

93÷114

70÷80

65÷75

64÷85

37÷47

36÷46

H-40

H-37
stal chromowana / eco skóra
kolor: kremowy

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolor: drewno - czarny, eco skóra - biały

chrome steel / eco leather
color: creamy

chrome steel / bent plywood / eco leather
color: wood - black, eco leather - white

H-42

H-41
stal chromowana / eco skóra
kolor: biały
chrome steel / eco leather
color: white

53

53

53

47

47

48

77÷92

89÷111

93÷115

37÷54

62÷84

61÷82

H-43

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolor: drewno - biały, eco skóra - czerwony

stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolor: drewno - jasny dąb, eco skóra - biały

chrome steel / bent plywood / eco leather
color: wood - white, eco leather - red

chrome steel / bent plywood / eco leather
color: wood - light oak, eco leather - white

MEBLE BAROWE I RESTAURACYJNE / BAR AND RESTAURANT FURNITURE

41

H-44
stal chromowana / sklejka gięta / eco skóra
kolory: drewno - orzech, eco skóra - kremowy
drewno - jasny dąb, eco skóra - czarny
chrome steel / bent plywood / eco leather
colors: wood - walnut, eco leather - creamy
wood - light oak, eco leather - black
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NOWY KOLOR
NEW COLOR
59

60

37

46

46

36

90÷112

93÷115

83÷105

63÷84

61÷82

60÷82

H-45
chrome steel / bent plywood / upholstery
colors: wood - walnut, cloth - beige
wood - light oak, eco leather - black

stal chromowana / eco skóra
kolor: drewno - biały, eco skóra - czarny

stal chromowana / polipropylen
kolory: biały lub czarny

chrome steel / eco leather
color: wood - white, eco leather - black

chrome steel / polypropylene
colors: white, black

)*
NEW

37

39

78

43

H-49

H-48

H-46

stal chromowana / sklejka gięta / tapicerka
kolory: drewno - orzech, tkanina - beżowy
drewno - jasny dąb, eco skóra - czarny

)*
NEW

46

41

54

38

80÷102

115

102

62÷84

76

74

H-50

H-51

H-52

stal chromowana / polipropylen / eco skóra
kolor: czarno-biały

drewno lite / stal chromowana / polipropylen
kolor: drewno - buk, polipropylen - biały

drewno lite / stal malowana / polipropylen
kolor: drewno - buk, polipropylen - biały

drewno lite / stal malowana / polipropylen
kolor: drewno - buk, polipropylen - biały

chrome steel / polypropylene / eco leather
color: black / white

solid wood / chrome steel / polypropylene
color: wood - beech, polypropylene - white

material: solid wood / painted steel / polypropylene
color: wood - beech, polipropylene - white

material: solid wood / painted steel / polypropylene
color: wood - beech, polipropylene - white

44

38

90÷111

59÷80

H-17
stal chromowana / tworzywo ABS lakierowane
kolory: ecru, biały, srebrny, czarny, granatowy, bordowy, pomarańczowy, zielony
chrome steel / lacquered plastic ABS
colors: ecru, white, silver, black, navy blue, maroon, orange, green
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7l2$  + krzesła GRAND
*5$1'WDEOH+ GRAND chairs
wymiary: ø60/72 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: ciemnozielony
dimensions: ø60/72 cm, material: glass / powder coated steel , color: dark green

7l2$ % + krzesła GRAND /
*5$1'WDEOH+ GRAND chairs
wymiary: ø80/74 cm, materiał: szkło / stal malowana proszkowo, kolor: ciemnozielony
dimensions: ø80/74 cm, material: glass / powder coated steel, color: dark green

7l2   + krzesła MIDAS /
0,'$6WDEOH+ MIDAS chairs
wymiary: ø74/74 cm, materiał: szkło / rattan syntetyczny, kolor: ciemny brąz
dimensions: ø74/74 cm, material: glass / synthetic rattan, color: dark brown

50

7l2  $ + krzesła FLEMING /
)/(0,1*WDEOH+ FLEMING chairs

57

75

wymiary: ø60/56 cm, materiał: szkło / rattan syntetyczny, kolor: kremowo-brązowy
dimensions: ø60/56 cm, material: glass / synthetic rattan, color: creamy / brown

GRAND

41

57

materiał: rattan syntetyczny / stal malowana proszkowo
kolor: beż / ciemnozielony
material: synthetic rattan / powder coated steel
color: beige / dark green

57

78

45

FLEMING
materiał: rattan syntetyczny / stal
kolor: kremowo-brązowy
material: synthetic rattan / steel
color: creamy / brown

65

55

MIDAS
materiał: rattan syntetyczny / stal
kolor: ciemny brąz
material: synthetic rattan / steel
color: dark brown

MORPHEUS

72

wymiary: 190/70/32÷95 cm
materiał: rattan syntetyczny / stal malowana proszkowo
kolor: ciemny brąz

38

dimensions: 190/70/32÷95 cm
material: synthetic rattan / powder coated steel
color: dark brown
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^57%+%bm#.-^-/naBo\p-6F7545   + krzesła K156
:(5FPWRSFRORUEHLJH.$5,1$EDVH+ K156 chairs

^57+bm#.-^-/nm5/mq/\p-6F7545  + krzesła K72C
:(5FPWRSFRORUPDUEOH52=$1$EDVH+ K72C chairs

^57+bm#.-^-/nF5r6\p-6F7545   + krzesła K117
:(5FPWRSFRORUVDQG%($7$EDVH+ K117 chairs
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all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

MEBLE OGRODOWE I TARASOWE / GARDEN AND TERRACE FURNITURE

^57s%bm#.-^-/naBo\p-6F7545   + krzesła K122
:(5¡FPWRSFRORUEHLJH.$5,1$EDVH+ K122 chairs

^573F7-2-4B+:(5WDEOHWRSV

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

Odporne na: wodê, temperaturê, zadrapania, uderzenia
Resistant for: water, temperature, scratches, impact

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

"-6F75436-F7-2l4+5a^Ba5FBF

KARINA

ROZANA

BEATA

materiał: stal chromowana
wysokość: 71 cm

materiał: stal chromowana
wysokość: 72,5 cm

materiał: kolumna - stal chromowana
stopa - aluminium, wysokość: 72 cm

material: chrome steel
height: 71 cm

material: chrome steel
height: 72,5 cm

material: column - chrome steel
stand - aluminum, height: 72 cm

5aB^56-a-/qa^57l4_p-6F754+7DEOHRIWRSVDQGEDVHV
PODSTAWY / BASES

KARINA

ROZANA

BEATA

ø80 cm

+

-

+

70/70 cm

+

+

+

+

+

+

BLATY / TOPS

wszystkie kolory / all colors

80/80 cm
wszystkie kolory / all colors

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA - Blat WER 80/80 cm, kolor: calvados + podstawa KARINA / SAMPLE ORDER - WER 80/80 cm top, color: calvados + KARINA base
wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

all dimensions in order: width / depth / height
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B-1

B-2

biurko rozkładane, wymiary: 114/52/84 cm
materiał: MDF laminowany, na obrzeżach PVC / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

biurko z regulowaną wysokością blatu, wymiary: 75/45/68÷80 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

desk with adjustable height of work surface, dimensions: 75/45/68÷80 cm
material: laminated MDF, PVC on edges / powder coated steel
color: alder

B-5
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

B-6
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B-7

wymiary: 80/50/76 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

wymiary: 80/50/75 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

dimensions: 80/50/76 cm
material: laminated MDF / powder coated steel
color: alder

dimensions: 80/50/75 cm
material: laminated MDF / powder coated steel
color: alder

all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

BIURKA / OFFICE DESKS

B-11

B-13

wymiary: 119/60/75 cm, wysokość całkowita 121 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

wymiary: 59/38/75÷96 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolory: blat - olcha lub ciemny orzech, stojak - popielaty

dimensions: 119/60/75 cm, total height 121 cm
material: laminated MDF / powder coated steel
color: alder

dimensions: 59/38/75÷96 cm
material: laminated MDF / powder coated steel
colors: top - alder, dark walnut, stand - grey

B-14
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-25
wymiary: 48/32/59 cm
materiał: stal chromowana / szkło
kolor: czarny
dimensions: 48/32/59 cm
material: chrome steel / glass
color: black

B-19

B-16

wymiary: 60/34/23 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: ciemny orzech

wymiary: 100/60/74 cm
materiał: drewno gięte / stal malowana proszkowo / szkło
kolor: wenge

dimensions: 60/34/23 cm
material: laminated MDF / powder coated steel
color: dark walnut

dimensions: 100/60/74 cm
material: bent wood / powder coated steel / glass
color: wenge

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

all dimensions in order: width / depth / height
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B-20

B-18
wymiary: 100/60/75 cm
materiał: MDF laminowany / stal malowana proszkowo / szkło
kolor: MDF - czarny

wymiary: 80/50/75 cm
materiał: stal malowana proszkowo / szkło
kolor: bezbarwny

dimensions: 100/60/75 cm
material: bent wood / powder coated steel / glass
color: MDF - black

dimensions: 80/50/75 cm
material: powder coated steel / glass
color: transparent

B-21
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

B-20
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-26
wymiary: 77/50/73 cm
materiał: stal malowana proszkowo / szkło
kolor: wielobarwny
dimensions: 77/50/73 cm
material: powder coated steel / glass
color: multicolored

B-27
wymiary: 60/40/75 cm
materiał: stal malowana proszkowo / szkło
kolor: wielobarwny
dimensions: 60/40/75 cm
material: powder coated steel / glass
color: multicolored
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all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejności: szerokość / głębokość / wysokość

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

)*
NEW

)*
NEW
63

66

58

67

64

63

116÷126

108÷116

108÷118

46÷56

44÷52

44÷54

RAPTOR

mechanizm TILT
eco skóra / tkanina membranowa, kolor: czarno - brązowy
TILT mechanism
eco leather / membrane cloth, color: black / brown

)*
NEW

LIZARD

CARGO

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarno - brązowy

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarno - brązowy

TILT mechanism
eco leather, color: black / brown

TILT mechanism
eco leather, color: black / brown

)*
NEW

)*
NEW

61

65

66

69

67

67

117÷125

110÷120

120÷130

50÷58

45÷55

45÷55

AURELIUS

ALGOS

TRAJAN

mechanizm TILT
eco skóra kolor: beżowy

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: biały

TILT mechanism
eco leather, color: beige

TILT mechanism
eco leather, color: white

TILT mechanism
eco leather, color: cream / brown

)*
NEW

)*
NEW

)*
NEW

ODYSEUS

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: ciemno brązowy
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: dark brown

146

)*
NEW

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: kremowo-brązowy

62

79

58

65

69

60

119÷127

117÷126

108÷117

45÷53

47÷56

45÷54

KOMMODUS

funkcja multiblock
eco skóra, kolor: ciemno brązowy
multiblock fucnction
eco leather, color: dark brown

MANTUS

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny
TILT mechanism
eco leather, color: black

)*
NEW
59

59

48

60

60

112÷118

106÷115

106÷115

45÷53

45÷53

LEGOLAS

MIKAS

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarno-kremowy

66

TILT mechanism
eco leather, color: dark brown

)*
NEW

)*
NEW

115÷125

45÷55

mechanizm TILT
tkanina, kolor: brązowo-popielaty

mechanizm TILT
tkanina, kolor: beżowy

TILT mechanism
cloth, color: brown / grey

TILT mechanism
cloth, color: beige

)*
NEW

TILT mechanism
cloth, color: brown / grey

56

56

62

62

127÷135

127÷135

50÷58

50÷58

FINOS

HADRIAN

mechanizm TILT
tkanina, kolor: brązowo-popielaty

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: ciemno brązowy

TILT mechanism
eco leather, color: beige

68

HERCULES

MIKAS

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: beżowy

TILT mechanism
eco leather, color: black / creamy
)*
NEW

)*
NEW

57

42÷48

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

)*
NEW

FINOS

mechanizm TILT
tkanina, kolor: ciemno brązowy

TILT mechanism
cloth, color: dark brown

)*
NEW

)*
NEW

64

58

64

62

93÷101

95÷105

112÷121

46÷54

47÷57

45÷54

SOFOCLES

64

funkcja masa¿u
i podgrzewania

66

PRETOR

mechanizm TILT
tkanina, kolor: popiel

mechanizm TILT, funkcja masażu i podgrzewania
eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism
cloth, color: grey

TILT mechanism, massage and heating function
eco leather, color: black
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)*
NEW

)*
NEW
64

63

65

66

66

67

117÷127

118÷130

118÷128

46÷56

46÷58

46÷56

POSEJDON

ACHILLES

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: ﬁoletowo-czarny

mechanizm TILT, eco skóra / tkanina membranowa / siatka
kolor: czarno-zielony

TILT mechanism
eco leather, color: purple / black

TILT mechanism, eco leather / membrane cloth / mesh
color: black / green

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / tkanina membranowa / siatka, kolor: popielato-czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth / mesh, color: grey / black

64

62

70

68

72

66

117÷127

116÷126

117÷127

47÷57

44÷54

48÷58

AMOS

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / tkanina membranowa, kolor: czarno-pomarańczowy
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth, color: black / orange

BERGER

CARTER

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / eco skóra perforowana / tkanina membranowa, kolor: czarno-popielaty

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: bordowo-popielaty

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / perforated eco leather / membrane cloth, color: black / grey

TILT mechanism
eco leather, color: maroon / grey

66

65

60

70

71

68

118÷128

108÷118

108÷118

46÷56

47÷57

45÷55

RAIDER

mechanizm TILT, eco skóra / eco skóra perforowana
kolor: brązowo-czarny

TILT mechanism, eco leather / perforated eco leather
color: brown / black
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DOLPHIN

TIGER

mechanizm TILT, eco skóra / eco skóra perforowana /
tkanina membranowa, kolor: czarno-pomarańczowy

TILT mechanism, eco leather / perforated eco leather /
membrane cloth, color: black / orange

LEOPARD

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra perforowana, kolor: brązowo-czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
perforated eco leather, color: brown / black

62

66

78

74

74

110÷117

112÷121

119÷129

47÷54

45÷54

47÷57

AMSTEL

CAMEL

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: ciemny popiel

63

63

68

68

72

120÷130

112÷122

115÷125

44÷54

46÷56

49÷59

NIXON

HOLDEN

TILT mechanism, rubber coated wheels
perforated eco leather, color: black / white

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: black

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / perforated eco leather, color: black

65

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra perforowana, kolor: czarno-biały

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: czarny

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / eco skóra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: creamy

DELUXE

RUFUS

TAURUS

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: kremowy

TILT mechanism
eco leather, color: dark grey

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / tkanina membranowa, kolor: czarno-biały

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: popielato-czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth, color: black / white

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: grey / black

59

61

63

68

65

68

110÷118

112÷121

108÷118

46÷54

47÷57

49÷59

SPIRIT

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

62

AJAX

mechanizm TILT
eco skóra / eco skóra perforowana, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather / perforated eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: black
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61

64

64

67

70

65

110÷118

109÷117

113÷123

46÷56

42÷50

49÷59

MERLIN

TILT mechanism
eco leather / perforated eco leather, color: black

150

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: black

63

66

66

63

109÷118

109÷118

112÷118

45÷55

45÷55

42÷49

VERNER

RUPERT

mechanizm TILT
eco skóra perforowana / tkanina membranowa, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: brown

TILT mechanism, rubber coated wheels
perforated eco leather, color: white / black

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

63

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: brązowy

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra perforowana, kolor: biało-czarny

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: czarny

63

RUPERT

ALONZO

REGINALD

IRVING

mechanizm TILT
eco skóra / eco skóra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism
perforated eco leather / membrane cloth, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: black

60

65

63

70

67

60

118÷128

123÷131

110÷120

46÷56

47÷55

51÷58

TRAVIS

funkcja multiblock
eco skóra perforowana, kolor: czarny

multiblock function
perforated eco leather, color: black

RODRIGO

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny
TILT mechanism
eco leather, color: black

64

64

79

71

70

115÷125

111÷121

108÷118

47÷57

48÷58

45÷55

HORNET

MUSTANG

funkcja multiblock, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / tkanina membranowa, kolor: czarno-pomarańczowy

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: żółto-czarny

multiblock function, rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth, color: black / orange

TILT mechanism
eco leather, color: yellow / black

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

64

LIONEL

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: biało-czerwono-czarny
TILT mechanism
eco leather, color: white / red / black

NOWY KOLOR
NEW COLOR
62

62

62

74

74

66

123÷131

123÷131

109÷118

44÷52

44÷52

45÷57

VIPER

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / tkanina membranowa, kolor: pomarańczowo-czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth, color: orange / black

VIPER

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / tkanina membranowa, kolor: czerwono-czarny
TILT mechanism rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth, color: red / black

VEYRON

mechanizm TILT, eco skóra perforowana / tkanina membranowa
kolor: czarno-brązowy

TILT mechanism, perforated eco leather / membrane cloth
color: black / brown

NOWY KOLOR
NEW COLOR

LOTUS

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
eco skóra perforowana, kolor: czarno-popielaty

TILT mechanism, adjustable armrests
perforated eco leather, color: black / grey

63

63

63

65

65

53

117÷127

117÷127

111÷119

47÷57

47÷57

43÷51

LOTUS

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
eco skóra perforowana, kolor: czarno-czerwony

TILT mechanism, adjustable armrests
perforated eco leather, color: black / red

RACER 2

mechanizm TILT, eco skóra perforowana
kolor: czarno-czerwony

TILT mechanism, perforated eco leather
color: black / red
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65

65

68

70

66

122÷132

122÷132

116÷126

45÷55

48÷58

49÷59

ENZO

RUBIN

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / tkanina membranowa, kolor: czarny

62

65

65

65

66

112÷124

112÷124

115÷123

47÷59

47÷59

46÷54

TILT mechanism
eco leather / membrane cloth / mesh, color: white / black

152

TILT mechanism
perforated eco leather, color: black / brown

62

mechanizm TILT
eco skóra / tkanina membranowa / siatka, kolor: biało-czarny

TILT mechanism
membrane cloth, color: black

mechanizm TILT
eco skóra perforowana, kolor: czarno-brązowy

TILT mechanism, rubber coated wheels
perforated eco leather, color: black

ARIEL PLUS

mechanizm TILT
tkanina membranowa, kolor: czarny

MIGUEL

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth, color: black

LENOX

65

ARIEL

mechanizm TILT
eco skóra / tkanina membranowa / siatka, kolor: czarny
TILT mechanism
eco leather / membrane cloth / mesh, color: black

MARLON

mechanizm TILT, eco skóra perforowana /
tkanina membranowa, kolor: czarno-brązowy
TILT mechanism, perforated eco leather /
membrane cloth, color: black / brown

59

58

58

59

58

58

97÷110

94÷102

94÷102

51÷63

48÷56

48÷56

LENOX PLUS

funkcja multiblock
tkanina membranowa / aluminium, kolor: pomarańczowy

multiblock function
membrane cloth / aluminum, color: orange

LENOX PLUS

funkcja multiblock
tkanina membranowa / aluminium, kolor: czarny
multiblock function
membrane cloth / aluminum, color: black

58

58

71

67

67

97÷105

120÷126

120÷126

48÷57

52÷58

52÷58

LARRY

PATRIC

PATRIC

mechanizm TILT
eco skóra perforowana, kolor: beżowy

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: popielaty

TILT mechanism
perforated eco leather, color: beige

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

57

TILT mechanism
eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: grey

skóra

67

65

67

69

79

109÷119

111÷120

115÷124

39÷49

45÷55

50÷58

66
leather

FELIX

RAYAN

VINSTON

mechanizm TILT
skóra / PVC, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: beżowy

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism
leather / PVC, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: beige

TILT mechanism
eco leather, color: black

)*
NEW

WILHELM

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny
TILT mechanism
eco leather, color: black

64

66

65

76

72

68

111÷119

106÷115

109÷118

50÷58

46÷55

43÷52

BASTER

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: ciemno brązowy
TILT mechanism
eco leather, color: dark brown

BERNARD

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: brązowy
TILT mechanism
eco leather, color: brown
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66

65

60

66

58

63

117÷127

117÷125

117÷124

46÷56

51÷59

47÷55

BYRON

COSTA

SIDNEY

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: biało-czarny

mechanizm TILT
tkanina, kolor: czarny

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: brązowy

TILT mechanism
eco leather, color: white / black

TILT mechanism
cloth, color: black

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: brown

NOWY KOLOR
NEW COLOR
67

67

67

65

65

65

112÷120

112÷120

112÷120

44÷52

44÷52

44÷52

SATURN

SATURN

mechanizm TILT
eco skóra perforowana, kolor: beżowy

TILT mechanism
perforated eco leather, color: beige
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mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
eco skóra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism, adjustable armrests
perforated eco leather, color: grey

TILT mechanism, adjustable armrests
perforated eco leather, color: white

ELIPSO

SATURN

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
eco skóra perforowana, kolor: popiel

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
eco skóra perforowana, kolor: biały

TILT mechanism, adjustable armrests
perforated eco leather, color: black

67

67

56

60

60

69

107÷115

107÷115

97÷105

44÷52

44÷52

44÷52

ELIPSO

mechanizm TILT
eco skóra perforowana, kolor: czarny
TILT mechanism
perforated eco leather, color: black

FERNANDO

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: black

67

65

60

71

56

114÷124

115÷125

115÷123

46÷56

45÷55

44÷52

MANUEL

65

68

69

62

64

50

122÷130

121÷129

125÷135

49÷57

42÷50

45÷55

funkcja multiblock, wysuwane siedzisko, regulowane podłokietniki
w dwóch płaszczyznach, aluminiowa podstawa
eco skóra / siatka, kolor: czarny
multiblock function, retractable seat
adjustable armrests on two planes, aluminum base
eco leather / mesh, color: black

TILT mechanism, membrane cloth / mesh
color: grey / creamy

TILT mechanism, adjustable armrests
rubber coated wheels, eco leather, color: black

TILT mechanism
perforated eco leather, color: black

PRESIDENT

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka
kolor: popielato-kremowy

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
kółka powlekane kauczukiem, eco skóra, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skóra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: black / red

IGOR

PARKER

LINCOLN

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarno-czerwony

MARK

funkcja multiblock, regulowane podłokietniki
tkanina membranowa / eco skóra / siatka, kolor: czarny
multiblock function, adjustable armrests
membrane cloth / eco leather / mesh, color: black

VICTOR

funkcja multiblock, aluminiowa podstawa
regulowane podłokietniki, tkanina membranowa / siatka, kolor: czarny

multiblock function, aluminum base
adjustable armrests, membrane cloth / mesh, color: black

66

66

66

63

70

70

104÷114

106÷114

106÷114

45÷55

41÷49

41÷49

CARLOS

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra perforowana, kolor: beżowy

TILT mechanism, rubber coated wheels
perforated eco leather, color: beige

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

66

CARLOS

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra perforowana, kolor: czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
perforated eco leather, color: black
155

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

64

70

70

70

111÷118

111÷118

112÷119

43÷50

43÷50

48÷55

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: grey

TILT mechanism, rubber coated wheels
perforated eco leather, color: black

67

67

67

70

70

70

112÷119

112÷119

112÷119

48÷55

48÷55

48÷55

DESMOND

DESMOND

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: beżowy

DESMOND

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: beige
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mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: popiel

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels
perforated eco leather, color: beige

TILT mechanism
eco leather, color: black

DESMOND

EDISON

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra perforowana, kolor: beżowy

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

67

64

EDISON

HAMILTON

NOWY KOLOR
NEW COLOR

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: ciemny brąz

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: black

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: dark brown

60

59

61

70

71

62

102÷111

108÷115

112÷122

46÷56

49÷56

46÷56

STANLEY

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: black

KANSAS

mechanizm TILT
tkanina membranowa / eco skóra, kolor: czarny
TILT mechanism
membrane cloth / eco leather, color: black

NOWY KOLOR
NEW COLOR

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

NOWY KOLOR
NEW COLOR

66

49

116÷125

45÷54

STILO

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
eco skóra, kolory: biały, beżowy, popiel, ciemny brąz lub czarny

TILT mechanism, adjustable armrests
eco leather, colors: white, beige, grey, dark brown, black
NOWY KOLOR
NEW COLOR

NOWY KOLOR
NEW COLOR

55

68

107÷115

47÷55

PRESTIGE

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolory: biały, kremowy, popiel, ciemny brąz lub czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, colors: white, creamy, grey, dark brown, black

NOWY KOLOR
NEW COLOR

PRESTIGE SKID
eco skóra
kolor: kremowy

eco leather
color: creamy

61

61

55

55

55

68

88

88

107÷115

46

46

47÷55

PRESTIGE SKID

OPERA SKID

eco skóra
kolor: czarny

siatka
kolor: czarny

eco leather
color: black

mesh
color: black

OPERA

mechanizm TILT
siatka, kolor: czarny

TILT mechanism
mesh, color: black
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skóra
leather

63

63

leather

51

112÷122

112÷122

112÷122

47÷57

47÷57

47÷57

TEKSAS

TEKSAS

mechanizm TILT
skóra licowa / PVC, kolor: czerwony

TILT mechanism
grain leather / PVC, color: beige

mechanizm TILT
skóra licowa / PVC, kolor: czarny

TILT mechanism
grain leather / PVC, color: black

TILT mechanism
grain leather / PVC, color: red

skóra

skóra

skóra

68

leather

68

leather

54

54

118÷125

118÷125

118÷125

48÷55

48÷55

48÷55

FOSTER

funkcja multiblock
skóra / PVC, kolor: jasny brąz

FOSTER

funkcja multiblock
skóra / PVC, kolor: ciemny brąz

funkcja multiblock
skóra / PVC, kolor: czarny

multiblock function
leather / PVC, color: light brown

multiblock function
leather / PVC, dark brown

multiblock function
leather / PVC, color: black

skóra

skóra

skóra

DALTON

mechanizm TILT
skóra / PVC, kolor: czarny

TILT mechanism
leather / PVC, color: black

68

54

FOSTER

leather

63

51

mechanizm TILT
skóra licowa / PVC, kolor: beżowy
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leather

51

TEKSAS

leather

skóra

skóra

63

leather

66

leather

62

65

73

64

115÷124

108÷118

106÷115

47÷56

46÷56

43÷52

HARRY

funkcja multiblock
skóra + eco skóra, kolor: czarny

multiblock function
leather + eco leather, color: black

EXPERT

mechanizm TILT
skóra / PVC, kolor: czarny

TILT mechanism
leather / PVC, color: black

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

NOWY KOLOR
NEW COLOR
61

61

61

68

68

68

107÷117

107÷117

107÷117

47÷57

47÷57

47÷57

NELSON

NELSON

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: beżowy

NELSON

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: jasny brąz

TILT mechanism
eco leather, color: beige

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: light brown

TILT mechanism
eco leather, color: black

skóra

60

TRITON

60

64

64

63

71

103÷111

98÷110

112÷122

44÷52

42÷54

49÷58

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / eco skóra perforowana, kolor: czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / perforated eco leather, color: black

leather

HERMAN

BRIAN

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

mechanizm TILT
skóra / PVC, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: black

TILT mechanism
leather / PVC, color: black

65

A

B

65

120÷128

36÷44

STOPKA
średnica trzpienia: 11 mm
kolor: czarny
diameter of mandrel: 11 mm
color: black

C

 "$ +)/2250$7
EXTREME

t
KAUCZUKOWE

funkcja multiblock, kółka powlekane kauczukiem
pasy elastyczne, kolor: czarny

średnica trzpienia: 11 mm
kolor: czarny

multiblock function, rubber coated wheels
elastic belts, color: black

diameter of mandrel: 11 mm
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
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)*
NEW

59

53

92÷102

92÷101

92÷101

47÷57

44÷53

44÷53

TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / lime green

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-popielaty

BONO

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-limonkowy
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / lime green

)*
NEW

)*
NEW

63

61

61

55

62

62

118÷126

116÷126

116÷126

43÷51

46÷56

46÷56

APOLLO

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-popielaty
TILT mechanism, rubber coated wheels
membrane cloth / mesh, color: black / grey

DANCAN

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-popielaty
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / grey

)*
NEW

160

BONO

TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / grey

)*
NEW

TILT mechanism
eco leather / membrane cloth, color: black

61

53

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-limonkowy

mechanizm TILT
eco skóra / tkanina membranowa, kolor: czarny

61

)*
NEW

61

DIOGENES

NABIS

)*
NEW

DANCAN

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-limonkowy
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / lime green

)*
NEW

)*
NEW

60

60

60

66

66

66

101÷112

101÷112

101÷112

45÷56

45÷56

45÷56

RIBIS

mechanizm TILT
eco skóra / tkanina membranowa, kolor: czarno-niebieski
TILT mechanism
eco leather / membrane cloth, color: black / blue

RIBIS

mechanizm TILT
eco skóra / tkanina membranowa, kolor: czarno-zielony
TILT mechanism
eco leather / membrane cloth, color: black / green

FOTELE PRACOWNICZE / OFFICE CHAIRS

)*
NEW
61

62

60

55

63

63

96÷106

90÷101

92÷102

45÷55

45÷56

46÷56

GRIFFIN

TILT mechanism, rubber coated wheels
membrane cloth / mesh, color: black / grey

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / mesh, color: black / grey

60

58

60

59

50

60

94÷104

90÷100

98÷107

44÷56

46÷56

46÷56

NOEL

LUCAS

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-biały

CLARK

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: biały

TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / white

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: biało-czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: white

TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: white / black

62

61

64

64

63

63

112÷122

114÷124

124÷134

46÷56

47÷57

46÷56

mechanizm TILT, regulowane podłokietniki
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno - popielaty
TILT mechanism, adjustable armrests
membrane cloth / mesh, color: black / light grey

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-popielaty

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra / siatka, kolor: czarno-popielaty

TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: grey

NEON

MORRIS

MARVIN

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: popielaty

DRAGON

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno - popielaty
TILT mechanism, rubber coated wheels
membrane cloth / mesh, color: black / light grey

TORINO

mechanizm TILT
eco skóra / siatka, kolor: czarny
TILT mechanism
eco leather / mesh, color: black
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NOWY KOLOR
NEW COLOR
44

44

44

46

46

46

97÷107

97÷107

97÷107

39÷49

39÷49

39÷49

TIROL

TIROL

44

44

46

46

46

97÷107

97÷107

97÷107

39÷49

39÷49

39÷49

PORTO

PORTO

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: biały

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: white

TILT mechanism
eco leather, color: black
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TILT mechanism
eco leather, color: beige

44

TIROL

TILT mechanism, rubber coated wheels
PVC, color: white

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: beżowy

TILT mechanism
eco leather, color: grey

TILT mechanism
eco leather, color: white

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
PVC, kolor: biały

TIROL

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: popiel

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: biały

DERBY

NOWY KOLOR
NEW COLOR

TILT mechanism
eco leather, color: black

59

59

55

52

52

57

87÷97

87÷97

89÷99

42÷52

42÷52

41÷51

DERBY

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
PVC, kolor: czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
PVC, color: black

ANDERS

mechanizm TILT, tkanina membranowa / eco skóra
kolory: czarno-seledynowy lub czarno-popielaty
TILT mechanism, membrane cloth / eco leather
colors: black / celadon, black / grey

61

61

60

60

63

98÷108

108÷120

112÷122

46÷56

46÷58

45÷55

VINCI

TEO

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
tkanina, kolor: ciemny róż

62

61

62

62

52

95÷105

95÷105

97÷109

45÷55

45÷55

44÷54

NEPTUN

HECTOR

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: brown

TILT mechanism
eco leather, color: dark brown

TILT mechanism
cloth, color: grey

62

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: brązowy

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: ciemny brąz

mechanizm TILT
tkanina, kolor: popielaty

TILT mechanism
cloth, color: grey

NEPTUN

DENZEL

RINO

mechanizm TILT
tkanina, kolor: popielaty

TILT mechanism, rubber coated wheels
cloth, color: dark pink

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: black

58

58

68

60

60

63

100÷110

100÷110

107÷115

44÷54

44÷54

46÷54

DENZEL

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: czarny
TILT mechanism
eco leather, color: black
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60

NICK

mechanizm TILT
eco skóra / siatka, kolor: popielaty
TILT mechanism
eco leather / mesh, color: grey
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NOWY KOLOR
NEW COLOR
58

56

92÷102

47÷57

TONY

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka
kolory: popiel, ﬁoletowy, niebieski, zielony, czerwony lub czarny
TILT mechanism, membrane cloth / mesh
colors: grey, purple, blue, green, red, black

58

60

97

50

VIRE SKID

tkanina membranowa / siatka
kolor: czarny
membrane cloth / mesh
color: black

NOWE KOLORY
NEW COLORS

61

NOWY KOLOR
NEW COLOR

57

63
56
110÷120
87÷99
44÷54
41÷53

VIRE

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka
kolory: biały, popiel, brązowy, pomarańczowy, czarny, ﬁoletowy, zielony lub niebieski
TILT mechanism, membrane cloth / mesh
colors: white, grey, brown, orange, black, purple, green, blue
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ALEX

mechanizm podstawowy, tkanina membranowa / siatka
kolory: czarno-zielony, czarno-niebieski lub czarno-popielaty
basic mechanism, membrane cloth / mesh
colors: black / green, black / blue, black / grey

43

43

49

49

49

86÷98

86÷98

86÷98

42÷54

42÷54

42÷54

FUN-1

FUN-2

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: różowy

43

43

49

49

49

86÷98

86÷98

86÷98

42÷54

42÷54

42÷54

FUN-5

FUN-6

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: popielaty

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: purple

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: purple

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: blue

43

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: ﬁoletowy

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: ﬁoletowy

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: niebieski

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: green

FUN-4

FUN-7

FUN-3

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: zielony

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: pink

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: popielato-niebieski

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: grey

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: grey / blue

43

43

43

49

49

49

86÷98

86÷98

86÷98

42÷54

42÷54

42÷54

FUN-8

mechanizm podstawow
sklejka gięta / eco skóra, kolory: biało-czarny
basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: white / black

   !+ CHILDREN CHAIRS

43

FUN-8

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolory: biało-niebieski
basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: white / blue
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43

43

43

49

49

49

86÷98

86÷98

86÷98

42÷54

42÷54

42÷54

FUN-9

FUN-10

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: biało-czarny

FUN-11

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: niebiesko-czerwony

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: white / black

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: różowy

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: blue / red

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: pink

)*
NEW
43

43

40

49

49

45

86÷98

86÷98

83÷95

42÷54

42÷54

42÷54

FUN-13

FUN-12

basic mechanism
membrane cloth / mesh color: pink
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basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: white / pink

)*
NEW

)*
NEW

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: różowy

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: biało-różowy

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: white

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: pink / blue

SWEETY

KITTY 2

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: biały

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: różowo-niebieski

41

41

45

46

46

52

74÷86

74÷86

80÷90

38÷51

38÷52

38÷48

MORO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: zielono-czarny
basic mechanism
material: membrane cloth / mesh color: green / black

FRODO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popiel
basic mechanism
membrane cloth, color: grey

)*
NEW

40

45

81÷93

81÷93

81÷93

40÷52

40÷52

40÷52

SPIKE

SPIKE

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: zielony

basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: grey

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: różowy

basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: green

basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: pink

NOWY KOLOR
NEW COLOR

)*
NEW

NOWY KOLOR
NEW COLOR

40

41

41

45

56

56

81÷93

86÷98

86÷98

40÷52

43÷55

43÷55

DINGO

SPIKE

DINGO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: limonkowy

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: ﬁoletowy

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: ﬁoletowy

basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: lime green

basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: purple

basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: pink

40

45

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: popiel

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: różowy

40

45

SPIKE

DINGO

)*
NEW

basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: purple

41

41

41

56

56

56

86÷98

86÷98

86÷98

43÷55

43÷55

43÷55

DINGO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: popielato-czarny
basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: grey / black

   !+ CHILDREN CHAIRS

)*
NEW

DINGO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: niebiesko-czarny
basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: blue / black
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NOWY KOLOR
NEW COLOR
48

47

49

53

51

43

80÷90

82÷91

78÷91

45÷55

42÷52

42÷52

COCO

mechanizm podstawowy
tworzywo / eco skóra, kolory: biały lub pomarańczowy
basic mechanism
plastic / eco leather, colors: white, orange

COCO 3

COCO 2

mechanizm podstawowy, tworzywo ABS / eco skóra
kolory: zielono-czarny, czerwono-czarny lub biało-różowy

mechanizm podstawowy
tworzywo / eco skóra, kolor: biało-czarny

basic mechanism, plastic ABS / eco leather
colors: green/ black, red / black, white / pink

basic mechanism
plastic / eco leather, color: white / black
)*
NEW

NOWY KOLOR
NEW COLOR

168

46

91÷107

98÷110

57÷72

40÷52

TILT mechanism
eco leather, color: purple

basic mechanism
eco leather, colors: black, white, pink, lime green

basic mechanism
lacquered bent plywood, color: white

46

mechanizm TILT
eco skóra, kolor: ﬁoletowy

mechanizm podstawowy
eco skóra, kolory: czarny, biały, różowy lub limonkowy

mechanizm podstawowy
sklejka gięta lakierowana, kolor: biały

53

GONZO 2

GONZO

VIP

53

43

43

41

49

47

46

86÷98

88÷100

80÷92

43÷55

42÷54

42÷54

FEBO

mechanizm podstawowy
sklejka gięta / eco skóra, kolor: ﬁoletowo-różowy
basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: purple / pink

ELIOT

mechanizm podstawowy
sklejka gięta, kolor: olcha
basic mechanism
bent plywood, color: alder

55

52

49

41

52

76÷86

84÷94

82÷92

44÷54

44÷54

44÷54

KITTY

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: różowy
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: pink

 )

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: brązowy
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: brown

57

53

53

38

48

48

84÷94

76÷86

76÷86

44÷54

44÷54

44÷54

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: pomarańczowo-kremowy

TOM

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: zielony
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: green

basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: orange / creamy

TOM

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: niebieski
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: blue

52

39

39

50

52

52

82÷92

75÷85

75÷85

44÷54

44÷54

44÷54

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: niebieski
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: blue

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: czerwono-kremowy
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: red / creamy

JEFRY

PINGUIN

MIKE

GOL

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: zielony
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: green

   !+ CHILDREN CHAIRS

54

WILSON

mechanizm podstawowy, kółka powlekane kauczukiem
eco skóra, kolor: pomarańczowy
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: orange
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55

55

41

55

55

55

77÷89

77÷89

80÷91

39÷50

39÷50

41÷53

ADRIAN

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: niebiesko-popielaty
basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: blue / grey

ADRIAN

ORION

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: różowy

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: pomarańczowy

basic mechanism
cloth, color: pink

basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: orange

NOWY KOLOR
NEW COLOR
56

56

56

41

41

41

87÷95

87÷95

87÷95

42÷50

42÷50

42÷50

ANDY

ANDY

mechanizm TILT, tkanina / siatka
kolor: popielato-niebieski
TILT mechanism, cloth / mesh
color: grey / blue

mechanizm TILT, tkanina / siatka
kolory: popielato-limonkowy

TILT mechanism, cloth / mesh
color: grey / orange

NOWY KOLOR
NEW COLOR

TILT mechanism, cloth / mesh
colors: grey / lime green

NOWY KOLOR
NEW COLOR
55

55

55

52

52

52

77÷89

77÷89

77÷89

40÷52

40÷52

40÷52

ALFRED

ALFRED

ALFRED

basic mechanism
cloth, color: blue

basic mechanism
cloth, color: pink

basic mechanism
cloth, color: grey

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: niebieski

170

ANDY

mechanizm TILT, tkanina / siatka
kolor: popielato-pomarańczowy

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: różowy

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: popielaty

46

46

50

50

50

80÷92

80÷92

80÷92

41÷53

41÷53

41÷53

FLASH 2

FLASH 2

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popielato-zielony

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popielato-pomarańczowy

basic mechanism
membrane cloth, color: grey / green

basic mechanism
membrane cloth, color: grey / orange

basic mechanism
membrane cloth, color: black / blue

basic mechanism
membrane cloth, color: grey / pink

46

50

50

50

77÷89

77÷89

77÷89

36÷49

36÷49

36÷49

FLASH

FLASH

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarno-pomarańczowy

basic mechanism
membrane cloth, color: black / green

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarno-niebieski

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popielato-różowy

46

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarno-zielony

FLASH

FLASH 2

46

FLASH

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarno-ﬁoletowy

basic mechanism
membrane cloth, color: black / orange

basic mechanism
membrane cloth, color: black / purple

46

46

57

50

50

56

80÷92

80÷92

90÷102

41÷53

41÷53

44÷56

FLASH

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarno-czerwony
basic mechanism
membrane cloth, color: black / red

   !+   

46

IKAR

mechanizm TILT, kółka powlekane kauczukiem
tkanina / siatka, kolor: ﬁoletowo-popielaty
TILT mechanism, rubber coated wheels
cloth / mesh, color: purple / grey
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56

56

56

53

53

53

84÷96

84÷96

84÷96

42÷54

42÷54

42÷54

   

   

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: różowy

   

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: ﬁoletowy

basic mechanism
cloth, color: pink

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: niebieski

basic mechanism
cloth, color: purple

basic mechanism
cloth, color: blue

56

56

56

53

53

53

84÷96

84÷96

84÷96

42÷54

42÷54

42÷54

   
mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: pomarańczowy
basic mechanism
cloth, color: orange

   
mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: zielony
basic mechanism
cloth, color: green

   
mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: popielaty
basic mechanism
cloth, color: grey

41

41

73÷85

37÷48

PLAY

mechanizm podstawowy, tkanina membranowa
kolory: czarno-zielony, czarno-pomarańczowy, czarno-niebieski lub czarno-różowy
basic mechanism, membrane cloth
colors: black / green, black / orange, black / blue, black / pink

172



wzornik kolorów
1 color swatch

C-6

C-11

C-32

C-38

C-73

 +   

C-4

C-24

53
45
55
55
82
87

 

47

materiał: stal chromowana / PVC
kolory: czarny V-4, beżowy V-46, j. brązowy V-49

46



material: chrome steel / PVC
colors: creamy V-18, beige V-46, light brown V-49

materiał: stal chromowana / drewno / PVC
kolory: beżowy V-46 / drewno koniak - 1008
j.brązowy V-49 / drewno orzech - 1031
czarny V-4 / drewno oranż - 1010

ISO

materiał: stal lakierowana proszkowo / tkanina
kolor: według wzornika 1

material: chrome steel / wood / PVC
colors: beige V-46 / cognac wood - 1008
light brown V-49 / walnut wood - 1031
black V-4 / orange wood - 1010

material: powder coated steel / cloth
colors: według wzornika 1

wzornik kolorów
3 color swatch

C-4

C-11

C-73

37

43

85
53

  

48

materiał: stal chromowana / PVC
kolory: kremowy V-18, beżowy V-46, j.brązowy V-49

55

material: chrome steel / PVC
colors: creamy V-18, beige V-46, light brown V-49

82

 " " 

 '

mechanizm podstawowy
materiał: tkanina
kolor: według wzornika 1
basic mechanism
material: cloth
colors: by color swatch

47

ISO C

materiał: stal chromowana / PVC
kolory: kremowy V-18, beżowy V-46, j.brązowy V-49

materiał: stal chromowana / tkanina
kolor: według wzornika 3

material: chrome steel / PVC
colors: creamy V-18, beige V-46, light brown V-49

material: chrome steel / cloth
color: by color swatch 3

1

41

41

29

59

29
56

47,5

CHICO
materiał: stal chromowana / PVC, kolor: według wzornika

47
96÷108

44÷56

PIRI

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: czarny PU-01, beżowy PU-02,
ciemny brąz PU-03, czerwony PU-06
material: chrome steel / eco leather
colors: black PU-01, beige PU-02,
dark brown PU-03, red PU-06

material: chrome steel / PVC, colors: by color swatch
2

2

2

wzornik kolorów
color swatch

'

'

'%

'

'&
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44

52

49

94

98

49

46

K2

K3

materiał: stal chromowana / PVC
kolory: beżowo-czarny lub beżowo-brązowy

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: zielony, pomarańczowy, kremowy, czerwony, popiel lub czarny

material: chrome steel / PVC
colors: beige / black, beige / brown

material: chrome steel / eco leather
colors: green, orange, creamy, red, grey, black

44

44

49

49

106

106

44

44





materiał: stal chromowana / PVC
kolory: beżowy, ciemny brąz, czerwony lub czarny

materiał: stal malowana / PVC
kolory: stelaż - popiel, PVC - beżowy, ciemny brąz, czerwony lub czarny

material: chrome steel / PVC
colors: beige, dark brown, red, black

material: painted steel / PVC
colors: frame - grey, PVC - beige, dark brown, red, black

44

41

48

45

82

86

44

46

&

K5

materiał: stal chromowana / PVC
kolory: kremowy, beżowy lub brązowy

materiał: stal malowana proszkowo / PVC
kolory: stelaż - czarny, PVC - popiel lub czarny

material: chrome steel / PVC
colors: creamy, beige, brown

material: powder coated steel / PVC
colors: frame - black, PVC - grey, black

K25

materiał: stal chromowana / PVC
kolory: beżowy lub ciemny brąz
material: chrome steel / PVC
colors: beige, dark brown

+ METAL CHAIRS

41

  

 
 

41

41

46

49

54

56

98

91

100

46

45

45



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: kremowy, zielony, brązowy lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: creamy, green, brown, black



materiał: stal chromowana / PVC
kolory: ciemny brąz lub czarny
material: chrome steel / PVC
colors: dark brown, black
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38

43

43

45

43

43

85

100

101

42

45

46

%



materiał: stal chromowana / PVC
kolory: jasny brąz, ciemny brąz lub czarny



materiał: aluminium malowane proszkowo / eco skóra
kolory: czarno-czerwony lub biało-czarny

material: chrome steel / PVC
colors: light brown, dark brown, black

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: czarno-kremowy

material: powder coated aluminum / eco leather
colors: black / red, white / black

material: chrome steel / eco leather
color: black / creamy

39

42

45

49

48

48

94

96

93

47

47

46





materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: kremowy

materiał: stal chromowana / eco skóra
material: chrome steel / eco leather

material: chrome steel / eco leather
color: creamy



materiał: stal malowana / tkanina
kolory: stelaż - złoty, tapicerka - bordowy, zielony lub niebieski
material: painted steel / cloth
colors: frame - gold, upholstery - maroon, green, blue
 
 

45

45

41

48

48

50

93

93

98

46

46

45



materiał: stal malowana / tkanina
kolor: stelaż - srebrny, tapicerka - niebieski
material: painted steel / cloth
color: frame - silver, upholstery - blue



materiał: stal malowana / tkanina
kolor: stelaż - champagne, tapicerka - złoty
material: painted steel / cloth
colors: frame - champagne, upholstery - gold



materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra
kolory: stelaż - popiel, biały lub czarny, eco skóra - jasny brąz, ciemny brąz, biały, czarny lub czarno-biały

material: powder coated steel / eco leather
colors: frame - grey, white, black, eco leather - light brown, dark brown, white, black, black / white

 
 



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: ﬁoletowy, popiel, czerwony, brązowy, beżowy lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: purple, grey, red, brown, beige, black

176

43

41

49

51

97

90

45

48



materiał: stal malowana proszkowo / PVC
kolory: stelaż - popiel, eco skóra - kremowy lub brązowy
material: powder coated steel / PVC
colors: frame - grey, eco leather - creamy, brown

41

51

50

56

90

97

98

48

46

45



 



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: kremowy lub czarny

materiał: stal chromowana / PVC
kolory: jasny brąz lub ciemny brąz

materiał: stal chromowana / PVC
kolory: jasny brąz lub ciemny brąz

material: chrome steel / eco leather
colors: creamy, black

material: chrome steel / PVC
colors: light brown, dark brown

+ METAL CHAIRS

46

  

41

material: chrome steel / PVC
colors: light brown, dark brown
)*


42

42

41

51

50

51

51

53

92

100

110

86

47

45

45

46



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: beżowy lub brązowy
material: chrome steel / eco leather
colors: beige, brown

&

%

materiał: stal chromowana /
eco skóra / rattan syntetyczny
kolor: kremowy

materiał: stal chromowana /
eco skóra / rattan syntetyczny
kolor: czarny

material: chrome steel /
eco leather / synthetic rattan
color: creamy

material: chrome steel /
eco leather / synthetic rattan
color: black

%

materiał: stal chromowana / sklejka gięta
kolory: dąb sonoma, olcha lub wenge
material: chrome steel / bent plywood
colors: sonoma oak, alder, wenge

42

42

42

47

52

49

89

89

86

46

46

46

%

materiał: stal chromowana / sklejka gięta
kolor: czereśnia ant.
material: chrome steel / bent plywood
color: ant. cherry

%

%

materiał: stal chromowana / sklejka gięta
kolory: dąb sonoma, buk lub olcha

materiał: stal chromowana / sklejka gięta
kolory: biały, olcha lub wenge

material: chrome steel / bent plywood
color: sonoma oak, beech, alder

material: chrome steel / bent plywood
colors: white, alder, wenge

 
 

%

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: kremowy, ﬁoletowy, czarny lub brązowy
material: chrome steel / eco leather
colors: creamy, purple, black, brown

42

41

56

54

100

102

46

46

%

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: kremowy, ﬁoletowy, ciemny brąz lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: creamy, purple, dark brown, black
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+ METAL CHAIRS
  

44

42

42

57

50

45

91

111

86

48

48

42

&

44

42

42

42

56

58

58

58

100

99

99

99

48

47

47

47



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: popielato-biały lub czarno-biały

materiał: stal chromowana /
eco skóra / sklejka lakierowana
kolory: tapicerka - biały, sklejka - popielaty

material: chrome steel /
eco leather / lacquered plywood
colors: upholstery - black, plywood - white

 
 

material: chrome steel /
eco leather / lacquered plywood
colors: upholstery - white, plywood - grey



materiał: stal chromowana /
eco skóra / sklejka lakierowana
kolory: tapicerka - beżowy, sklejka - biały
material: chrome steel /
eco leather / lacquered plywood
colors: upholstery - beige, plywood - white

 
 

42

42

42

45

58

58

58

48

99

99

99

101

47

47

47

46



materiał: stal chromowana /
eco skóra / sklejka laminowana
kolory: tapicerka - biały, sklejka - dąb sonoma





materiał: stal chromowana /
tkanina / sklejka lakierowana
kolor: tapicerka - beżowy, sklejka - biały

material: chrome steel /
eco leather / laminated plywood
colors: upholstery - white, plywood - sonoma oak

178



materiał: stal chromowana /
eco skóra / sklejka lakierowana
kolory: tapicerka - czarny, sklejka - biały

material: chrome steel / eco leather
colors: grey / white, black / white

material: chrome steel / eco leather
colors: black, white

material: chrome steel / bent plywood / PVC
colors: plywood - alder, upholstery - khaki

material: powder coated steel / eco leather
colors: frame - grey, eco leather - beige, brown, black



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: czarny lub biały

materiał: stal chromowana / sklejka gięta / PVC
kolory: sklejka - olcha, tapicerka - khaki

materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra
kolory: stelaż - popiel, eco skóra - beżowy, brązowy lub czarny

material: chrome steel / eco leather
color: white





&

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: biały

materiał: stal chromowana / tkanina / eco skóra
kolor: tkanina - graﬁtowy, eco skóra - biały
material: chrome steel / cloth / eco leather
color: cloth - graphite, eco leather - white

material: chrome steel /
cloth / lacquered plywood
colors: upholstery - beige, plywood - white



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: jasny popiel
material: chrome steel / eco leather
color: light grey

43

44

43

42

55

48

55

56

94

96

95

100

48

48

44

46

%

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: biały
material: chrome steel / eco leather
color: white

&

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: czarny
material: chrome steel / eco leather
color: black



materiał: stal chromowana / tkanina
kolor: graﬁtowy
material: chrome steel / cloth
color: graphite

54

50

100

93

46

47

K



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: czarny

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: beżowy, ciemny brąz, czarny lub ﬁoletowy

material: chrome steel / eco leather
color: black

material: chrome steel / eco leather
colors: beige, dark brown, black, purple

44

44

54

50

97

90

44

46



&

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: biały, brązowy lub czarny

materiał: stal chromowana / tkanina
kolor: czarno-czerwony

material: chrome steel / eco leather
colors: white, brown, black

 

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: beżowy
material: chrome steel / eco leather
color: beige



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: biały, czarny, beżowy lub ﬁoletowy
material: chrome steel / eco leather
colors: white, black, beige, purple

+ METAL CHAIRS

43

  

44

material: chrome steel / cloth
color: black / red

42

45

43

42

52

55

53

57

83

89

99

99

46

48

50

49

 &

materiał: stal malowana proszkowo / PVC strukturalne
kolor: stelaż - popiel, PVC - czarny
material: powder coated steel / PVC
color: frame - grey, PVC - black



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: biały
material: chrome steel / eco leather
color: white



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: biało-czarny
material: chrome steel / eco leather
color: white / black

44

42

50

56

96

95

44

47



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: biały lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: white, black
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NOWY KOLOR
NEW COLOR

53

43

44

49

89

92

44

48

K137

K136
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: biało-czarny

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: biały, czarny, ﬁoletowy, czerwony, beżowy, popiel lub limonkowy

material: chrome steel / eco leather
color: white / black

material: chrome steel / eco leather
colors: white, black, purple, red, beige, grey, lime green

43

44

43

46

56

54

57

55

99

87

103

112

46

48

46

50

K138

K139

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: beżowy lub czarny

materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra
kolory: stelaż - biały, eco skóra - biały, popiel

material: chrome steel / eco leather
colors: beige, black

material: powder coated steel / eco leather
colors: frame - white, eco leather - white, grey

K141

materiał: stal nierdzewna / eco skóra
kolor: biały

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: czarno-biały

material: stainless steel / eco leather
color: white

material: chrome steel / eco leather
color: black / white

43

45

45

42

50

58

63

55

106

97

100

101

49

48

47

48

K142

K143

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: popielaty

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: ﬁoletowy

material: chrome steel / eco leather
color: grey

material: chrome steel / eco leather
color: purple

K147

K144
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: czarny

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: biały

material: chrome steel / eco leather
color: black

material: chrome steel / eco leather
color: white

43

46

44

56

57

60

99

93

94

46

49

47

K148

180

K140

K149

K150

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: biało-czarny

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: beżowy

materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra
kolor: biały

material: chrome steel / eco leather
color: white / black

material: chrome steel / eco leather
color: beige

material: powder coated steel / eco leather
color: white

50

50

47

52

52

85

79

79

44

44

44

K155

K156

K156

materiał: stal chromowana / sklejka gięta
kolor: biały

materiał: stal chromowana / tworzywo
kolor: pomarańczowy

materiał: stal chromowana / tworzywo
kolor: żółty

material: chrome steel / bent plywood
color: white

material: chrome steel / plastic
color: orange

material: chrome steel / plastic
color: yellow

42

42

42

48

48

47

76

76

85

46

46

44

K158

K159

K158

materiał: stal malowana proszkowo / tworzywo
kolor: stelaż - biały, tworzywo - biały

materiał: stal malowana proszkowo / tworzywo
kolor: stelaż - popiel, tworzywo - czarny

materiał: stal malowana proszkowo / tworzywo
kolor: stelaż - biały, siedzisko - biały

material: powder coated steel / plastic
color: frame - white, plastic - white

material: powder coated steel / plastic
color: frame - grey, plastic - black

material: powder coated steel / plastic
color: frame - white, seat - white

42

42

42

47

47

47

85

85

85

44

44

44

K159

K159

K159

materiał: stal malowana proszkowo / tworzywo
kolor: stelaż - biały, siedzisko - czarny

materiał: stal malowana proszkowo / tworzywo
kolor: stelaż - biały, siedzisko - pomarańczowy

materiał: stal malowana proszkowo / tworzywo
kolor: stelaż - popiel, siedzisko - czarny

material: powder coated steel / plastic
color: frame - white, seat - black

material: powder coated steel / plastic
color: frame - white, seat - orange

material: powder coated steel / plastic
color: frame - grey, seat - black

K160

KRZESŁA METALOWE / METAL CHAIRS

43

44

44

51

60

60

53

77

77

79

41

41

45

K160

K163

materiał: stal chromowana / polipropylen
kolor: biały

materiał: stal chromowana / polipropylen
kolor: czarny

materiał: drewno lite / polipropylen
kolor: drewno - buk, polipropylen - biały

material: chrome steel / polypropylene
color: black

material: chrome steel / polypropylene
color: black

material: solid wood / polypropylene
color: wood - beech, polypropylene - white
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KRZESŁA METALOWE / METAL CHAIRS

51

51

46

46

53

53

49

50

79

79

87

87

45

45

46

46

K163

K163

materiał: drewno lite / polipropylen
kolor: drewno - buk, polipropylen - czarny

materiał: drewno lite / polipropylen
kolor: drewno - buk, polipropylen - czerwony

material: solid wood / polypropylene
color: wood - beech, polypropylene - white

material: solid wood / polypropylene
color: wood - beech, polypropylene - red

K165

K164
materiał: drewno lite / sklejka gięta lakierowana
kolor: drewno - buk, sklejka - biały

materiał: drewno lite / sklejka gięta lakierowana
kolor: drewno - buk, sklejka - biały

material: solid wood / lacquered bent plywood
color: wood - beech, plywood - white

material: solid wood / lacquered bent plywood
color: wood - beech, plywood - white

NOWE KOLORY
NEW COLORS

46

48

50

49

80

85

45

44

PEPPI

K167

materiał: drewno lite / MDF lakierowany
kolory: biały, popiel lub limonkowy

materiał: stal chromowana / sklejka + okleina naturalna
kolory: jasny dąb lub wenge

material: solid wood / lacquered MDF
colors: white, grey, lime green

material: chrome steel / plywood + natural veener
colors: light oak, wenge

42

42

42

54

53

51

94

83

96

47

45

46

K168

K169
materiał: stal malowana proszkowo / tkanina
kolor: stelaż - biały, tkanina - beżowy z wzorami

materiał: stal malowana proszkowo / PVC
kolor: stelaż - czarny, PVC – czarny

material: powder coated steel / eco leather
colors: frame - white, eco leather - beige, black

material: powder coated steel / cloth
color: frame - white, cloth - beige with patterns

material: powder coated steel / PVC
color: frame - black, PVC - black

44

43

42

57

57

55

83

92

98

44

46

46

K171

182

K170

materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra
kolory: stelaż - biały, eco skóra - beżowy lub czarny

K172

K173

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: biało-czarny

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: biały

materiał: stal chromowana / eco skóra / tkanina
kolory: beżowo-biały lub beżowy-jasny brąz

material: chrome steel / eco leather
color: white / black

material: chrome steel / eco leather
color: white

material: chrome steel / eco leather / cloth
colors: beige / white, beige / light brown

)*


  

)*


42

43

59

59

59

93

93

94

45

45

49



materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: czarny
material: chrome steel / eco leather
color: black

%



materiał: stal nierdzewna / eco skóra
kolory: beżowy lub popiel

krzesło wyposażone w sprężyny
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: beżowy, brązowy

material: stainless steel / eco leather
colors: beige, grey

chair with springs
material: chrome steel / eco leather
color: beige or brown

)*


+ METAL CHAIRS

42

)*


)*


)*


42

42

42

44

57

59

59

45

95

94

94

90

49

49

49

46

&

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: kremowy
material: chrome steel / eco leather
color: creamy

%

%

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: kremowy lub czarny

materiał: stal nierdzewna / eco skóra
kolory: beżowy lub czarny

material: chrome steel / eco leather
colors: creamy, black
)*


material: stainless steel / eco leather
color: beige, black

%

materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra
kolor: beżowy - popiel
material: powder coated steel / eco leather
color: beige / grey

)*


)*


43

43

42

58

55

57

101

94

97

47

47

45

%

%

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: kremowy, cappuccino lub czarny

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: ciemny brąz - champagne

material: chrome steel / eco leather
colors: creamy, cappuccino, black

material: chrome steel / eco leather
color: dark brown / champagne

)*


%

materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra
kolory: cappuccino lub czarny
material: powder coated steel / eco leather
colors: cappuccino, black
)*


42

44

63

41

100

97

47

45

%

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: czarno - biały
material: chrome steel / eco leather
color: black / white

%

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: biały, beżowy, limonkowy, brązowy lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: white, beige, lime green, brown, black
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KRZESŁA METALOWE / METAL CHAIRS

NOWOŚĆ
NEW

NOWOŚĆ
NEW

45

43

63

50

101

78

48

45

K189

K188
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: biały, beżowy, czerwony, brązowy lub czarny

materiał: drewno lite / sklejka gięta lakierowana
kolor: drewno - buk, sklejka - biały

material: chrome steel / eco leather
colors: white, beige, red, brown, black

material: solid wood / lacquered bent plywood
color: wood - beech, plywood - white

NOWOŚĆ
NEW

NOWOŚĆ
NEW

NOWOŚĆ
NEW

46

45

45

42

59

62

63

61

95

90

96

96

47

48

49

47

K190
materiał: stal nierdzewna / eco skóra / sklejka laminowana
kolor: tapicerka - czarny, sklejka - orzech
material: stainless steel / eco leather / laminated plywood
color: upholstery - black, plywood - walnut

K191

K193

K192

materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra
kolor: czarno - biały

materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra
kolor: beżowy

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: beżowy

material: powder coated steel / eco leather
color: black / white

material: powder coated steel / eco leather
color: beige

material: chrome steel / eco leather
color: beige
NOWOŚĆ
NEW

NOWOŚĆ
NEW

NOWOŚĆ
NEW

45

42

42

58

49

55

89

92

98

49

45

48

K196

K194

K197

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: kremowy, cappuccino lub czarny

materiał: stal chromowana /
eco skóra / sklejka lakierowana
kolor: tapicerka - czarny, sklejka - biały

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolory: beżowy lub popiel

material: chrome steel / eco leather
colors: creamy, cappuccino, black

material: chrome steel /
eco leather / lacquered plywood
color: upholstery - black, plywood - white
NOWOŚĆ
NEW

material: chrome steel / eco leather
colors: beige, grey

NOWOŚĆ
NEW

NOWOŚĆ
NEW

NOWOŚĆ
NEW

40

43

42

44

59

48

49

65

103

92

92

99

48

47

45

48

K198
materiał: stal chromowana / eco skóra / sklejka gięta
lakierowana, kolory: czarno - biały, cappuccino - biały
material: chrome steel / eco leather / lacquered bent
plywood, colors: black / white, cappuccino / white

184

NOWOŚĆ
NEW

K199

K200

materiał: stal malowana proszkowo / eco skóra
kolory: biało - czarny, limonkowo - czarny

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: czarno - biały

material: powder coated steel / eco leather
colors: white / black, lime green / black

material: chrome steel / eco leather
color: black / white

GIACOMO
materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: beżowy
material: chrome steel / eco leather
color: beige

)*


)*


)*


44

46

44

47

60

58

58

57

97

99

95

96

49

49

48

48

 

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: kremowy

MATTEO

PAOLO

materiał: stal chromowana / eco skóra /
sklejka lakierowana, kolor: czarno-biały

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: biały

material: chrome steel / eco leather/
lacquered plywood, color: black / white

material: chrome steel / eco leather
color: creamy

EMILIO

materiał: stal chromowana / eco skóra
kolor: czarny
material: chrome steel / eco leather
color: black

material: chrome steel / eco leather
color: white

44

52

41

35

48

43

43

45

85

72

82

90

46

43

47

48

 



 

materiał: polipropylen
kolor: kremowy

materiał: polipropylen
kolor: kremowy

materiał: polipropylen / poliwęglan
kolor: siedzisko - kremowy, oparcie - pomarańczowy

material: polypropylene
color: creamy

material: polypropylene
color: creamy

  +  

)*


material: polypropylene / polycarbonate
color: seat - creamy, backrest - orange

%&

materiał: poliwęglan
kolor: bezbarwny
material: polycarbonate
color: transparent

 
 

&

materiał: poliwęglan
kolory: bezbarwny lub dymiony

54

40

57

36

92

80

47

45



materiał: polipropylen / poliwęglan
kolory: siedzisko - biały, oparcie - pomarańczowy, dymiony, niebiesko-zielony lub bezbarwny
material: polypropylene / polycarbonate
colors: seat - white, backrest - orange, smoked, blue-green, transparent

material: polycarbonate
colors: transparent, smoked

)*


29

29

32

45

45

32

45

Taboret RIO C

kolor: buk
materiał: stal chromowana / MDF laminowany
color: beech
material: chrome steel / laminated MDF

Taboret RIO M
kolor: buk
materiał: stal malowana / MDF laminowany

color: beech
material: powder coated steel / laminated MDF

TICO

materiał: stal malowana proszkowo / polipropylen
kolory: biały, niebieski, ﬁoletowy lub limonkowy
material: powder coated steel / polypropylene
colors: white, blue, purple, lime green

185

  +  

)*


)*


45

45

44

43

43

43

47

90

90

90

86

45

45

45

48

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: biały / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: white / INARI 23

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: dąb sonoma / INARI 23

  

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / VILA 2

PESO

materiał: drewno lite bukowe / sitowie
kolor: biały / naturalny
material: solid beech wood / rush
color: white / natural

material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / VILA 2

43

43

43

43

54

54

54

54

90

90

90

90

47

47

47

47

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: dąb sonoma / INARI 23

( 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / DAFNE 26
material: solid beech wood / cloth
color: alder / DAFNE 26

material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

( 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

( 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: wenge / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: wenge / TORENT BEIGE

43

43

42

42

54

54

55

55

90

90

100

100

47

47

47

47

( 

materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: dąb sonoma / MADRYT 121
material: solid beech wood / eco leather
color: sonoma oak / MADRYT 121

( 

 

 

materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: ciemny orzech / D1P

materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: ciemny orzech / MG1

materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: ciemny orzech / MG14

material: solid beech wood / eco leather
color: dark walnut / D1P

material: solid beech wood / eco leather
color: dark walnut / MG1

material: solid beech wood / eco leather
color: dark walnut / MG14

45

45

45

44

58

58

58

57

103

103

103

96

47

47

47

47

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / DAFNE 26
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material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

( 

material: solid beech wood / cloth
color: alder / DAFNE 26

)*


45

  

'

)*


'

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / MESH 5
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / MESH 5

'

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / VILA 2
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / VILA 2



 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / VILA 1
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / VILA 1

55

55

44

57

56

56

43

96

96

96

96

47

47

47

47

 



materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia antyczna II / MESH 1
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry II / MESH 1

chair with armrests
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry II / MESH 1

 "

krzesło z podłokietnikami
materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / VILA 1
chair with armrests
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / VILA 1

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: dąb sonoma / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

44

44

44

43

43

43

43

96

96

96

96

47

47

47

47

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / MESH 6

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / MESH 5

material: solid beech wood / cloth
color: alder / MESH 6

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / VILA 2

material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / MESH 5

material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / VILA 2

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: wenge / VILA 2
material: solid beech wood / cloth
color: wenge / VILA 2

45

45

45

45

53

53

53

53

87

87

87

87

47

47

47

47

TAPO

materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: olcha / D1P

TAPO

materiał: drewno lite bukowe
kolor: olcha lub czereśnia antyczna

TAPO

TAPO

materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: czereśnia ant. / D1P

material: solid beech wood / eco leather
color: alder / D1P

material: solid beech wood
color: alder, antique cherry



44

 

RAFO

 "

krzesło z podłokietnikami
materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia antyczna II / MESH 1

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / SOFIA 25

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / SOFIA 25

material: solid beech wood / eco leather
color: antique cherry / D1P

material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / SOFIA 25

material: solid beech wood / cloth
color: alder / SOFIA 25

43

46

46

46

50

45

45

45

87

100

100

100

47

47

47

47

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / DAFNE 26
material: solid beech wood / cloth
color: alder / DAFNE 26

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

  +  



44

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

187

  +  

43

43

43

43

41

41

41

41

96

96

96

96

47

47

47

47

 

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

material: solid beech wood / eco leather
color: alder / D1P

43

41

41

41

41

96

96

96

96

47

47

47

47

 

materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: ciemny orzech / D1P
material: solid beech wood / eco leather
color: dark walnut / D1P

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / TORENT BROWN
material: solid beech wood / cloth
color: alder / TORENT BROWN

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

43

43

43

43

41

41

41

41

96

96

96

96

47

47

47

47

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: dąb sonoma / INARI 23

material: solid beech wood / eco leather
color: dark walnut / D1P

 

 

 

materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: ciemny orzech / D1P

material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / DAFNE 26

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth
color: alder / DAFNE 26

material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

45

45

45

44

41

41

41

41

97

97

97

97

47

47

47

47

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / TORENT BROWN

188

materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: olcha / D1P

43

material: solid beech wood / eco leather
color: antique cherry / D1P

material: solid beech wood / cloth
color: alder / TORENT BROWN

material: solid beech wood / cloth
color: wenge / TORENT BEIGE

 

43

materiał: drewno lite bukowe / eco skóra
kolor: czereśnia ant. / D1P



materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: wenge / TORENT BEIGE

43

 



 





materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / CASILDA BEŻ







materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / TORENT BROWN

material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth
color: alder / TORENT BROWN

44

44

46

41

41

41

44

97

97

97

97

47

47

47

47



materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

( 

( 



materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / TORENT BROWN

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

material: solid beech wood / cloth
color: alder / TORENT BROWN

material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

46

46

46

46

44

44

44

45

97

97

97

100

47

47

47

47

( 

( 

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia antyczna II / MESH 1

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / TORENT BROWN

material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry II / MESH 1

material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

material: solid beech wood / cloth
color: alder / TORENT BROWN

material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

46

46

46

46

45

45

45

45

100

100

100

100

47

47

47

47

 

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / TORENT BROWN

material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth
color: alder / TORENT BROWN

  +  

44

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / TORENT GARDEN
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / TORENT GARDEN

 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

 
 

 %

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: biały / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: white / INARI 23

45

45

45

45

51

51

51

51

90

90

90

90

47

47

47

47

 %

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: dąb sonoma / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

 %

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / 609
material: solid beech wood / cloth
color: alder / 609

 %

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / VILA 2
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / VILA 2
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  +  

)*


45

45

44

44

51

51

43

43

90

90

96

96

47

47

47

47

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: dąb sonoma / INARI 23

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: dąb sonoma / INARI 23

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: wenge / VILA 2

material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

material: solid beech wood / cloth
color: wenge / VILA 2

$ 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

$ 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / DAFNE 26
material: solid beech wood / cloth
color: alder / DAFNE 26

44

44

44

44

43

43

43

43

96

96

96

96

47

47

47

47

$ 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

$ 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / DAFNE 26
material: solid beech wood / cloth
color: alder / DAFNE 26

$ 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

44

44

44

44

43

43

43

43

96

96

96

96

47

47

47

47

$ 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

$ %

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / DAFNE 26

$ 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / CASILDA BEŻ

$ 

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / CASILDA BEŻ

46

46

46

45

53

53

53

50

96

96

96

86

47

47

47

46

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

$ 

material: solid beech wood / cloth
color: alder / DAFNE 26

material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE
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 %

$ %

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: czereśnia ant. / TORENT GARDEN
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry / TORENT GARDEN

$ %

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: olcha / TORENT BROWN
material: solid beech wood / cloth
color: alder / TORENT BROWN

material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE



materiał: drewno lite /
sklejka gięta lakierowana / eco skóra
kolor: drewno i sklejka - jasny dąb, eco skóra - czarny
material: solid wood /
lacquered bent plywood / eco leather
color: wood and plywood - light oak, eco leather - black

46

44

43

47

46

41

58

59

91

93

96

98

45

49

46

46



KAMIL

materiał: drewno lite bukowe / tkanina
kolor: ciemny orzech / kremowy
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / creamy

material: solid wood / eco leather
color: wenge / beige

material: solid wood / eco leather
colors: wenge / dark brown, wenge / beige

45

43

42

48

46

58

50

91

95

96

88

46

46

46

47

 

materiał: drewno lite / eco skóra
kolory: wenge / ciemny brąz, wenge / kremowy

material: solid wood / eco leather
color: dark walnut / dark brown

material: solid wood / eco leather
colors: wenge / dark brown, wenge / creamy

&%

 

materiał: drewno lite / tkanina
kolor: czereśnia ant. / jasny brąz

materiał: drewno lite / eco skóra
kolor: wenge / ciemny brąz

material: solid wood / cloth
color: antique cherry / light brown

material: solid wood / eco leather
color: wenge / dark brown

40

43

42

42

49

51

48

43

93

94

97

94

46

46

46

47

%



materiał: drewno lite / tkanina
kolor: czereśnia antyczna



materiał: drewno lite / tkanina
kolory: olcha, czereśnia ant.

material: solid wood / cloth
color: antique cherry

material: solid wood / cloth
color: antique cherry

materiał: drewno lite / eco skóra
kolory: wenge / ciemny brąz, wenge / beżowy

43

materiał: drewno lite / eco skóra
kolor: ciemny orzech / ciemny brąz





materiał: drewno lite / eco skóra
kolor: wenge / beżowy

material: solid wood / cloth
color: dark walnut / SOFIA 25

 

materiał: drewno lite / tkanina
kolor: czereśnia antyczna

LUIGI

materiał: drewno lite / tkanina
kolor: ciemny orzech / SOFIA 25

( 

materiał: drewno lite / tkanina
kolor: czereśnia antyczna

material: solid wood / cloth
colors: alder, antique cherry

materiał: drewno lite / tkanina
kolor: czereśnia antyczna

material: solid wood / cloth
color: antique cherry

material: solid wood / cloth
color: antique cherry

42

43

43

43

50

47

48

47

90

88

88

88

46

46

46

46

 



  +  

)*




materiał: drewno lite / tkanina
kolor: olcha złota

materiał: drewno lite / tkanina
kolor: olcha złota

materiał: drewno lite
kolor: olcha złota

material: solid wood / cloth
color: gold alder

material: solid wood / cloth
color: gold alder

material: solid wood
color: gold alder

191

   

     

MADRYT 121

D1P

MG1

MG14

SOFIA 25

CASILDA BEŻ

INARI 23

609

MESH 1

MESH 5

MESH 6

DAFNE 26

VILA 1

TORENT BEIGE

TORENT GARDEN

TORENT BROWN

VILA 2
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.
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DĄB SONOMA
SONOMA OAK

OLCHA
ALDER

CZEREŚNIA ANT.
ANT. CHERRY

CZEREŚNIA ANT. II
ANT. CHERRY II

CIEMNY ORZECH
DARK WALNUT

WENGE
WENGE

