
Meble, które pobudzają zmysły...

Rzeczywistość wokół nas zmienia się nieustannie, razem z nią zmienia 
się styl życia, a także nasze potrzeby. Stały wzrost produkcji, 
poszerzenie asortymentu oraz docieranie do coraz większego kręgu 
zadowolonych klientów to nasz cel.

Oferta mebli King Home charakteryzuje się nie tylko nowoczesnym 
wzornictwem, ale również znakomitym wykonaniem. Wysoka jakość 
oraz nietuzinkowe rozwiązania sprawiają, że jesteśmy w stanie 
zaproponować aranżację niemal każdej przestrzeni.

Nasze meble wyróżniają się unikalną jakością i doskonałym 
wykończeniem, ponieważ...

Piękno jakim się otaczamy ma znaczenie.
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01 Krzesła

Różnorodność form, materiałów i kolorystyki sprawiają, że nasze krzesła 
są idealnym elementem aranżacji każdej przestrzeni. W zależności od 
tego, jaki efekt chcesz osiągnąć, oferujemy Ci krzesła nowoczesne i te w 
bardziej tradycyjnym stylu. Każde z nich jest niepowtarzalne.

Garret

Jett

98



Już od ubiegłego wieku historia wnętrzarskich trendów pokazuje nam, że moda się zmieniała, wystrój naszych 
domów również ulegał zmianom, jednak mimo wszystko nie zmieniła się nasza miłość do pikowanych krzeseł 
welurowych. Margo jest idealną propozycją dla wszystkich, którzy pragną, aby wnętrze ich domu nabrało charakteru 
typu glamour. Przeszycia na welurowym oparciu wraz z wysokim połyskiem podstawy w kolorze złotym znajdą swe 
miejsce w sercu każdego miłośnika designu.

Oparcie wraz z siedziskiem tapicerowane 
są miękkim i przyjemnym w dotyku 
welurem. Pionowe przeszycia dodają 
krzesłu niebywałej elegancji.

Margo jest doskonałym połączeniem 
modnej tkaniny ze złotem. Cała konstrukcja
prezentuje się bardzo lekko a oparcie 
subtelnie przechodzi w praktyczne 
podłokietniki.

Smukła podstawa została w całości 
wykonana z metalu w kolorze złotym.

1110
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wys.:   79    cm
szer.:   59    cm
gł.:      57    cm

Krzesło
VERSO BOUCLE

materiał:
bouclé,
metal

wys.:   80     cm
szer.:   47     cm
gł.:      54     cm

Krzesło
FABIOLA BOUCLE

materiał:
bouclé, 
metal

wys.:   76    cm
szer.:   58    cm
gł.:      54    cm

Krzesło
DELTA

materiał:
welur,
metal

wys.:   78   cm
szer.:   57   cm
gł.:      50   cm

Krzesło
MARGO SILVER

materiał:

wymiary:

welur, 
metal

wys.:    78    cm
szer.:    57    cm
gł.:       50    cm

Krzesło
MARGO

materiał:
welur, 
metal

wys.:   80,5    cm
szer.:     56     cm
gł.:        56     cm

Krzesło
NAOMI

materiał:
welur,
metal

W latach dwudziestych w branży modowej królowały ubrania z grubego, pętelkowego materiału. Jak wiadomo, 
moda zatacza koło. Dziś, tkanina typu bouclé to absolutny hit, również we wnętrzach. Miękka i przyjemna w 
dotyku struktura materiału doda paryskiego szyku oraz uczyni wnętrze przytulnym. Zatem od teraz krzesło Verso 
bouclé stanie się obowiązkowym elementem Twojego domu!

13

wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:
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wys.:   87     cm
szer.:   44    cm
gł.:      55    cm

Krzesło
LARA

materiał:
welur,
metal

wys.:  84,5   cm
szer.:    45    cm
gł.:        51     cm

Krzesło
LUCY

materiał:
welur, 
metal

wys.:   77    cm
szer.:   47    cm
gł.:      45    cm

Krzesło
NICOLE

materiał:
welur,
metal

wys.:   80,5    cm
szer.:      56    cm
gł.:         56    cm

Krzesło
NAOMI

materiał:
welur, 
metal

wys.:   83    cm
szer.:   52    cm
gł.:        61    cm

Krzesło
MARCEL

materiał:
welur, 
metal

wys.:    87    cm
szer.:   45     cm
gł.:       55    cm

Krzesło
CARLO

materiał:
welur,
metal

Oparcie i siedzisko krzesła Marcel zostało wykonane z weluru, który jest bardzo uniwersalną i wytrzymałą tkaniną, 
na dodatek pięknie prezentuje się we wnętrzach. Poza efektami wizualnymi nie możemy zapomnieć o 
najważniejszej kwestii – dzięki welurowi nasze krzesło jest niesamowicie wygodne. Dekoracyjnym elementem są 
chromowane końcówki nóg oraz pionowe przeszycia na oparciu. Krzesło idealnie pasuje do wnętrz nowoczesnych, 
jak i klasycznych.
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wys.:    71    cm
szer.:   47    cm
gł.:      55    cm

Krzesło
KLIPP

materiał:

ekoskóra,
drewno bukowe

wys.:   82   cm
szer.:   50   cm
gł.:      58   cm

Krzesło
DIEGO

materiał:

welur, 
metal

wys.:      74    cm
szer.:   46,5   cm
gł.:         52    cm

Krzesło
KLIPP VELVET

materiał:

welur, 
drewno bukowe

wys.:   75    cm
szer.:   55    cm
gł.:      50    cm

Krzesło
WISHBONE METAL

materiał:

włókno naturalne,
metal

wys.:   74    cm
szer.:   55    cm
gł.:      49    cm

Krzesło
ELBOW

materiał:

ekoskóra, 
drewno 
jesionowe

wys.:    74    cm
szer.:    50    cm
gł.:     56,5   cm

Krzesło
WISHBONE PP

materiał:
polipropylen,
drewno bukowe

wys.:   72    cm
szer.:   56    cm
gł.:      55    cm

Krzesło
WISHBONE

materiał:

włókno naturalne,
drewno bukowe

wys.:   72    cm
szer.:   56    cm
gł.:      55    cm

Krzesło
WISHBONE

materiał:

włókno naturalne,
drewno bukowe

wys.:   89    cm
szer.:   54    cm
gł.:      54    cm

Krzesło
VINCENT

materiał:

polipropylen

wys.:   89    cm
szer.:   54    cm
gł.:      54    cm

Krzesło
VINCENT WOOD

materiał:

skejka dębowa /
orzechowa, 
polipropylen

wys.:      87   cm
szer.:   40,5   cm
gł.:       51,5   cm

Krzesło
COUNTRY

materiał:

polipropylen

wys.:   85   cm
szer.:   40   cm
gł.:      53    cm

Krzesło
WICKY

materiał:

polipropylen

wymiary:wymiary:

wymiary:wymiary:

wymiary: wymiary: wymiary: wymiary:

wymiary:wymiary:

wymiary: wymiary:



Inspiracją do powstania projektu krzesła Wishbone były trony cesarzy chińskich. Swą nazwę zawdzięczają
kształtowi oparcia, które wygląda jak kość widełkowa (ang. wishbone) - symbol szczęścia. Całość konstrukcji jest 
elegancka i minimalistyczna, wygodne oparcie świetnie podtrzymuje sylwetkę. Pomimo upływu lat krzesło ma w 
sobie dużą dozę współczesności, chociaż jego historia sięga początku lat 50. Dziś Wishbone jest ikoną 
modernizmu, zatem idealnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami.

Oparcie w kształcie litery „Y”zapewnia nie 
tylko wysoki komfort użytkowania i 
stabilność, ale również niepowtarzalny 
wygląd.

Siedzisko wykonane jest ze zwojów sznura 
w kolorze naturalnym, naprzemiennie
plecione ze sobą gwarantują dużą
wytrzymałość.

Lite drewno bukowe z poziomymi 
wspornikami daje nam stabilność całej 
konstrukcji. W swojej ofercie posiadamy 
również Wishbony wykonane z 
polipropylenu czy metalu. 
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wys.:   98    cm
szer.:   45    cm
gł.:       57    cm

Krzesło
PRINCE

materiał:

poliwęglan

wys.:    80    cm
szer.:     41     cm
gł.:      47,5   cm

Krzesło
SLIP

materiał:

ekoskóra,
poliwęglan

wys.:     87    cm
szer.:  43,5   cm
gł.:        53    cm

Krzesło
TONI

materiał:

polipropylen

wys.:      83   cm
szer.:   43,5   cm
gł.:      55,5   cm

Krzesło
SLIM

materiał:

tkanina,
polipropylen

wys.:   98,5    cm
szer.:   50       cm
gł.:      50,5    cm

Krzesło
CONTAR

materiał:
welur,
poliwęglan

wys.:     98   cm
szer.:   57,5   cm
gł.:        57    cm

Krzesło
PRINCE ARM

materiał:

poliwęglan

wys.:   80    cm
szer.:   61     cm
gł.:      63    cm

Krzesło
ICE WOOD ARM

materiał:
poliwęglan,
drewno bukowe

wys.:   90,5    cm
szer.:      38    cm
gł.:      49,5    cm

Krzesło
VICTORIA

materiał:

poliwęglan

wys.:   86    cm
szer.:   50    cm
gł.:      48    cm

Krzesło
MERCI

materiał:

poliwęglan

wys.:   81,5    cm
szer.:    58     cm
gł.:      53,5   cm

Krzesło
DSP ICE ARM

materiał:

poliwęglan

wys.:   81,5       cm
szer.:   46,5      cm
gł.:      53,5      cm

Krzesło
DSP ICE

materiał:

poliwęglan

wys.:      81   cm
szer.:  46,5   cm
gł.:      53,5  cm

Krzesło
ICE WOOD

materiał:

poliwęglan,
drewno bukowe

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary: wymiary:wymiary:

wymiary:wymiary:

wymiary:wymiary:
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wys.:    82    cm
szer.:    55    cm
gł.:       59    cm

Krzesło
LUXO

materiał:

tworzywo ABS

wys.:      97    cm
szer.:   52,5    cm
gł.:         54    cm

Krzesło
KING

materiał:

poliwęglan

wys.:   94,5   cm
szer.:      43   cm
gł.:         53   cm

Krzesło
ELIZABETH

materiał:

poliwęglan

wys.:   92,5   cm
szer.:     54    cm
gł.:        58    cm

Krzesło
LOUIS

materiał:

poliwęglan

wys.:     89    cm
szer.:     61     cm
gł.:      57,5    cm

Krzesło
KORAL

materiał:

polipropylen

wys.:   81     cm
szer.:   55    cm
gł.:      58    cm

Krzesło
HILO

materiał:

polipropylen

wys.:   97     cm
szer.:   57     cm
gł.:      54     cm

Krzesło
KING ARM

materiał:

poliwęglan

wys.:     82    cm
szer.:     45    cm
gł.:      56,5   cm

Krzesło
KORAL SLIM

materiał:

poliwęglan

wys.:   97    cm
szer.:   60    cm
gł.:      60    cm

Krzesło
KORAL

materiał:

poliwęglan

wys.:   82,5   cm
szer.:     55    cm
gł.:        55    cm

Krzesło
HILO PREMIUM

materiał:

polipropylen

wys.:      85    cm
szer.:     55     cm
gł.:      63,5    cm

Krzesło
HIM

materiał:

włókno szklane

wymiary:

wymiary:wymiary:

wymiary:wymiary: wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wys.:     87    cm
szer.:     54    cm
gł.:      63,5    cm

Krzesło
HER

materiał:

włókno szklane

wymiary:
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wys.:   76,5   cm
szer.:     54    cm
gł.:         53   cm

Krzesło
JETT

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   84     cm
szer.:   46     cm
gł.:      54     cm

Krzesło
ARIA

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   86     cm
szer.:   57     cm
gł.:      53     cm

Krzesło
SPARK

materiał:

polipropylen

wys.:      75     cm
szer.:   50,5    cm
gł.:         56    cm

Krzesło
GARRET

materiał:

polipropylen,
metal

Od ponad dekady możemy zaobserwować wzrost zainteresowania geometrycznymi wzorami, podbijają one, każde  
nowoczesne wnętrze a dodatkowo poprzez taki zabieg zyskujemy optycznie więcej przestrzeni. Split idealnie 
wpasował się w powyższe założenie, geometryczny kształt przelany na krzesło genialnie ukazuje nam lekkość oraz 
praktyczność takiego mebla. Zostało ono zaprojektowane z niezwykłą odwagą i dlatego przyciągnie spojrzenie 
niejednego gościa w Twoim domu.

wys.:   83     cm
szer.:   55     cm
gł.:      54     cm

Krzesło
SPLIT PREMIUM

materiał:

aluminium

wys.:    81    cm
szer.:   55    cm
gł.:       59    cm

Krzesło
SPLIT MAT

materiał:

polipropylen,
metal

24
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wys.:  76,5   cm
szer.:    55    cm
gł.:       56    cm

Krzesło
CAMEL

materiał:

polipropylen

wys.:   83    cm
szer.:   49    cm
gł.:      55    cm

Krzesło
HOVER

materiał:

polipropylen

wys.:   85    cm
szer.:   53    cm
gł.:      45    cm

Krzesło
TOWER

materiał:

metal

wys.:   72,5   cm
szer.:     52    cm
gł.:        54    cm

Krzesło
TOWER  ARM

materiał:

metal

wys.:   84,5    cm
szer.:   58,5    cm
gł.:         54    cm

Krzesło
RALF

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:  80    cm
szer.:  60    cm
gł.:     58    cm

Krzesło
JASON

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   84    cm
szer.:   49    cm
gł.:      58    cm

Krzesło
HOVER PC

materiał:

poliwęglan

wys.:   78,5   cm
szer.:  49,5    cm
gł.:     65,5    cm

Krzesło obrotowe
FALK

materiał:

polipropylen,
drewno jesionowe

wys.:     83     cm
szer.:  59,5     cm
gł.:        53     cm 

Krzesło obrotowe
RALF

materiał:

polipropylen,
aluminium

wys.:     78   cm
szer.:     56   cm
gł.:     48,5   cm

Krzesło
BIG BACK

materiał:

polipropylen

wys.:      83    cm
szer.:      57    cm
gł.:      55,5   cm

Krzesło
LANDI

materiał:

polipropylen

wys.:   79    cm
szer.:   56    cm
gł.:      54    cm

Krzesło
ECMO ARM

materiał:

tworzywo WPC,
stal

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:
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wys.:   83     cm
szer.:   62     cm
gł.:       56    cm

Krzesło
BASKET ARM
WOOD

materiał:

polipropylen,
drewno jesionowe

wys.:  80    cm
szer.:  58    cm
gł.:     54    cm

Krzesło
BRAZO

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:    75,5   cm
szer.:    60,5   cm
gł.:       55,5   cm

Krzesło
TORRE WOOD

materiał:

polipropylen,
drewno bukowe

wys.:     79    cm
szer.:  60,5   cm
gł.:     52,5   cm

Krzesło
TORRE

materiał:

polipropylen

wys.:    94,5   cm
szer.:      58    cm
gł.:         60    cm

Krzesło
BRAZO HIGH

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   85    cm
szer.:   55    cm
gł.:     61,5   cm

Krzesło
BASKET ARM

materiał:

polipropylen,
metal

Elbow to doskonałe połączenie drewna jesionowego z ekoskórą. Charakterystycznie wydłużone oraz wygięte oparcie 
stabilizuje dolną część pleców, zapewniając większy komfort użytkowania. Subtelna konstrukcja tego krzesła 
gwarantuje mu miejsce w praktycznie każdym pomieszczeniu, może być wykorzystane nawet jako krzesło biurowe.
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wys.:     76    cm
szer.:  55,5   cm
gł.:        52    cm

Krzesło
JASPER

materiał:

polipropylen

wys.:   77     cm
szer.:   54    cm
gł.:      58    cm

Krzesło
SOHO

materiał:

polipropylen

wys.:  84,5   cm
szer.:     47   cm
gł.:        49   cm

Krzesło
BASKET

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:    78,5   cm
szer.:      62    cm
gł.:       55,5   cm

Krzesło
BINN

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:  80    cm
szer.:  47    cm
gł.:     51     cm

Krzesło
BUKO

materiał:

polipropylen

wys.:    79     cm
szer.:    48     cm
gł.:      51,5    cm

Krzesło
NIKON

materiał:

polipropylen

wys.:    79,5    cm
szer.:    52,5   cm
gł.:          60    cm

Krzesło
DEMON

materiał:

ekoskóra, 
metal,
drewno bukowe

wys.:   80    cm
szer.:   53    cm
gł.:      49    cm

Krzesło
AGAT PREMIUM

materiał:

polipropylen

wys.:  83    cm
szer.:  46    cm
gł.:     54    cm

Krzesło
FORM

materiał:

polipropylen

wys.:    79    cm
szer.:   49    cm
gł.:      49    cm

Krzesło
FRITZ

materiał:

polipropylen

wys.:     83    cm
szer.:  59,5    cm
gł.:        56    cm

Krzesło
PETRA

materiał:

polipropylen

wys.:   76     cm
szer.:   55     cm
gł.:      57     cm

Krzesło
FRANCO

materiał:

polipropylen,
sklejka dębowa
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VIBIA - ciekawa, minimalistyczna i modernistyczna forma. Wykonana w całości z wytrzymałego polipropylenu, 
odpornego na ciecze i zarysowania. Krzesło z powodzeniem możemy użytkować w pomieszczeniu, jak i na 
zewnątrz. Jest lekkie, ale i zarazem bardzo stabilne. Materiał z jakiego jest wykonane, pozwala na łatwe utrzymanie 
go w czystości. Świetnie sprawdzi się w restauracji czy kawiarni, ale także i przy rodzinnym stole.

wys.:    84   cm
szer.:    49   cm
gł.:       54   cm

Krzesło
MARIE

materiał:

polipropylen

wys.:      77    cm
szer.:     57    cm
gł.:      56,5   cm

Krzesło
VIBIA

materiał:
polipropylen

wys.:   83,5   cm
szer.:      41    cm
gł.:      54,5   cm

Krzesło
ZING

materiał:

polipropylen

wys.:   72,5  cm
szer.:      51   cm
gł.:        52   cm

Krzesło
AIR

materiał:

polipropylen

wys.:  79      cm
szer.:  57      cm
gł.:      54     cm

Krzesło
GLORIA

materiał:

polipropylen

wys.:   78    cm
szer.:   49    cm
gł.:       52   cm 

Krzesło
MARCUS

materiał:

polipropylen
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wys.:  83,5   cm
szer.:     51    cm
gł.:     55,5   cm

Krzesło
MILES

materiał:

ekoskóra,
metal

wys.:   81    cm
szer.:  45    cm
gł.:      57    cm

Krzesło
RESOL

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   78   cm
szer.:  42    cm
gł.:     49    cm

Krzesło
ECCO

materiał:
polipropylen,
drewno bukowe

wys.:   79,5    cm
szer.:   53,5    cm
gł.:         54    cm

Krzesło
SPARKS

materiał:

polipropylen

wys.:      77    cm
szer.:     40    cm
gł.:      53,5   cm

Krzesło
RENE

materiał:
polipropylen,
metal

wys.:   84    cm
szer.:   54    cm
gł.:      47     cm

Krzesło
TIVO

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:    82     cm
szer.:    61      cm
gł.:       57     cm

Krzesło
RESOL ARM

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:  84    cm
szer.:  45    cm
gł.:      50   cm

Krzesło
CHIPS

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   83   cm
szer.:  45    cm
gł.:      57    cm

Krzesło
DAVIS

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   80    cm
szer.:   60    cm
gł.:      52    cm

Krzesło
NET SOFT

materiał:

ekoskóra,
metal

wys.:  80   cm
szer.:  50   cm
gł.:     52    cm

Krzesło
ANDY

materiał:

polipropylen

wys.:    81    cm
szer.:   44    cm
gł.:       47    cm

Krzesło
FLEX

materiał:

polipropylen
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wys.:      82    cm
szer.:   55,5    cm
gł.:         56    cm

Krzesło
CASTERIA

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   84,5  cm
szer.:     46   cm
gł.:      57,5   cm

Krzesło
ALBERT

materiał:

ekoskóra,
polipropylen,
drewno bukowe

wys.:  84,5   cm
szer.:     58    cm
gł.:         56    cm

Krzesło
ALBERT ARM

materiał:

ekoskóra,
polipropylen,
drewno bukowe

wys.:   90,5   cm
szer.:     58    cm
gł.:        54    cm

Krzesło
MILA ARM

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:      81    cm
szer.:  42,5    cm
gł.:     44,5    cm

Krzesło
RIBS BLACK

materiał:

polipropylen

wys.:   87,5   cm
szer.:     39    cm
gł.:        48    cm

Krzesło
VEGA

materiał:

polipropylen

wys.:  83,5   cm
szer.:   44     cm
gł.:       50    cm

Krzesło
VIND

materiał:

polipropylen

wys.:   83    cm
szer.:   43    cm
gł.:      46    cm

Krzesło
TRAK

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:  84,5   cm
szer.:     47   cm
gł.:        49   cm

Krzesło
MILA

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   84,5    cm
szer.:   49,5    cm
gł.:          61     cm

Krzesło
SUNNY

materiał:

polipropylen
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02 Krzesła barowe
Stołki

Wysoka jakość i estetyka wykonania to cechy naszych hokerów. Funkcjonalne i 
praktyczne, są jednocześnie niebanalnym, stylowym akcentem wystroju i z 
łatwością komponują się z innymi meblami.

Layko

Tamburo

Persy

38



Krzesło barowe Diego doda charakteru, każdemu barowi czy kuchni. Wykonany został z największą starannością, 
dlatego spełni oczekiwania dosłownie każdego. Wysokie oparcie pozwala wygodnie oprzeć plecy, a dzięki braku 
podłokietników nic nie ogranicza nam możliwości ruchu. Welurowe obicie potęguje komfort użytkowania, 
natomiast satynowe wykończenie podstawy Diego nadaje mu klasy. Uniwersalna forma krzesła sprawdzi się w 
niejednym wnętrzu.

Krzesło tapicerowane jest miękkim i 
przyjemnym w dotyku welurem. Starannie 
wykonane szwy łączące materiał stają się 
elementem designu.

Wygodne i szerokie siedzisko zapewnia 
wysoki komfort użytkowania.

Konstrukcja wykonana jest z metalu w 
kolorze czarnym satynowym. Elementem 
dekoracyjnym są złote zakończenia nóg. 
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wys.:     89    cm
szer.:  53,5    cm
gł.:        52    cm

Krzesło barowe
MARGO

materiał:

welur,
metal

wys.:    97   cm
szer.:   46    cm
gł.:      52    cm

Krzesło barowe
DIEGO

materiał:

welur,
metal

wys.:   86    cm
szer.:   49    cm
gł.:      52    cm

Krzesło barowe
CANVA

materiał:

welur,
metal

wys.:      89    cm
szer.:   53,5    cm
gł.:         52    cm

Krzesło barowe
MARGO

materiał:

welur,
metal

wys.:  92     cm
szer.:  58     cm
gł.:      56    cm

Krzesło barowe
DELTA 65

materiał:

welur,
metal

wys.:   94    cm
szer.:   45    cm
gł.:       51    cm

Krzesło barowe
FABIOLA BOUCLE

materiał:

bouclé,
metal

Fabiola została wykonana z niezwykle miłej w dotyku tkaniny bouclé, jej gramatura kojarzona jest z barankiem. 
Przyjemna oraz miękka w dotyku tapicerka świetnie współgra ze stalową konstrukcją pomalowaną na złoty połysk. 
Pionowe przeszycia na oparciu ukazują niepowtarzalny charakter tego hokera. Całość jego wykonania nadaje 
pomieszczeniu unikatowy wizerunek a wysoka jakość materiałów i dbałość o detale gwarantuje nam trwałość.
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wys.:     94   cm
szer.:     45   cm
gł.:     48,5   cm

Krzesło barowe
PERSY 75

materiał:

polipropylen,
stal

wys.:  100    cm
szer.:   52    cm
gł.:      54    cm

Krzesło barowe
ALI

materiał:

polipropylen,
stal

wys.:      80    cm
szer.:   48,5    cm
gł.:         50    cm

Krzesło barowe
ALTO 66

materiał:

polipropylen,
stal

wys.:     83    cm
szer.:     45    cm
gł.:      48,5   cm

Krzesło barowe
PERSY 66

materiał:

polipropylen,
stal

wys.:   99,5  cm
szer.:     50   cm
gł.:        50   cm

Krzesło barowe
MILES 76

materiał:

ekoskóra,
stal

wys.:   92    cm
szer.:   47    cm
gł.:      48    cm

Krzesło barowe
ROLF 76

materiał:

polipropylen,
stal

wys.:   81      cm
szer.:   47     cm
gł.:      48     cm

Krzesło barowe
ROLF 66

materiał:

polipropylen,
stal

wys.:  89,5   cm
szer.:     50   cm
gł.:        50   cm

Krzesło barowe
MILES 66

materiał:

ekoskóra,
stal

wys.:   74,5  cm
szer.:     45   cm
gł.:         47   cm

Krzesło barowe
RAW

materiał:

drewno dębowe,
metal

wys.:  65     cm
szer.:  42     cm
gł.:     42     cm

Krzesło barowe
LAYKO

materiał:

MDF,
drewno bukowe,
metal

wys.:    95     cm
szer.:    50     cm
gł.:     52,5    cm

Krzesło barowe
COMA

materiał:

polipropylen,
stal

wys.:   86    cm
szer.:   47    cm
gł.:      51,5  cm

Krzesło barowe
BENNY 66

materiał:

polipropylen,
stal
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Krzesło barowe Wicky zostało zaprojektowane w taki sposób aby oparcie i siedzisko imitowało swym wyglądem 
plecionkę wiedeńską. Ponadczasowe połączenie prostoty i podmiejskiego stylu kojarzy się z latem i wolnym 
czasem. Hoker posiada możliwość sztaplowania, jest to świetne rozwiązanie, aby zaoszczędzić przestrzeń i 
pozwala na praktyczne przechowywanie produktu. Wicky genialnie uzupełni każdy bar niezależnie od tego, czy 
znajduje się on na zewnątrz, czy też w środku.

Ażurowe opracie oraz siedzisko 
przypominające rattan powodują, że hoker 
nabiera lekkości.

Całość wykonana jest w 100% z 
polipropylenu, tworzywa lekkiego, lecz 
bardzo wytrzymałego.

Stabilny podnóżek w kształcie litery „U” 
zapewnia nam komfortowe miejsce na 
postawienie nóg. 
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wys.:  99    cm
szer.:  53    cm
gł.:     50    cm

Krzesło barowe
HILO PREMIUM 65

materiał:

polipropylen

wys.:    103    cm
szer.:  40,5   cm
gł.:        52    cm

Krzesło barowe
WICKY

materiał:

polipropylen

wys.:   103   cm
szer.:   47    cm
gł.:      48    cm

Krzesło barowe
COUNTRY

materiał:

polipropylen

wys.:   85    cm
szer.:   53    cm
gł.:       46   cm

Krzesło barowe
SPLIT PREMIUM

materiał:

aluminium

wys.:  80    cm
szer.:  48    cm
gł.:     43    cm

Krzesło barowe
MIURA

materiał:

polipropylen

wys.:   86    cm
szer.:   57    cm
gł.:      57    cm

Krzesło barowe
LANZA 76

materiał:

ekoskóra,
polipropylen,
metal

wys.:   76    cm
szer.:   48   cm
gł.:       50   cm

Krzesło barowe
BOOGY

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   75    cm
szer.:   43    cm
gł.:      48    cm

Krzesło barowe
MILA 65

materiał:

ekoskóra,
polipropylen

wys.:  75,5   cm
szer.:    54    cm
gł.:     50,5   cm

Krzesło barowe
MIRA

materiał:

polipropylen

wys.:   81-102  cm
szer.:   44        cm
gł.:      45        cm

Krzesło barowe
STOR

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:  81-102  cm
szer.:  44        cm
gł.:      45       cm

Krzesło barowe
STOR TAP

materiał:

ekoskóra,
polipropylen,
metal

wys.:   81-102  cm
szer.:  44         cm
gł.:      46        cm

Krzesło barowe
STOR PU

materiał:

tkanina,
polipropylen,
metal
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Dzięki prostocie wykonania Alto jest niezwykle elegancki, to czysta kwintesencja stylu w lekkiej formie. Siedzisko 
zrobiono z wysokiej jakości polipropylenu w kolorze czarnym. Solidną podstawę ze stali malowanej proszkowo 
na czarno zabezpieczono stopkami. Komfortu dodaje praktyczny podnóżek umiejscowiony na odpowiedniej 
wysokości.

wys.:   75-96  cm
szer.:   43        cm
gł.:      46        cm

Krzesło barowe
SNAP BAR TAP

materiał:

tkanina,
polipropylen,
metal

wys.:  75-96 cm
szer.:  43       cm
gł.:     46       cm

Krzesło barowe
SNAP BAR

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   75-96 cm
szer.:   43       cm
gł.:      46       cm

Krzesło barowe
SNAP BAR TAP

materiał:

tkanina,
polipropylen,
metal

wys.:   76-96 cm
szer.:   40       cm
gł.:      42       cm

Krzesło barowe
WRAPP

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   70-90 cm
szer.:   40       cm
gł.:      40       cm

Krzesło barowe
FLINT

materiał:

polipropylen,
metal

wys.:   60-80  cm
szer.:   40        cm
gł.:      40        cm

Krzesło barowe
VOLT

materiał:

drewno dębowe,
metal
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wys.:  76   cm
szer.:  43   cm
gł.:     43   cm

Krzesło barowe
TOWER 76

materiał:

metal

wys.:  67-80  cm
szer.:  33        cm
gł.:     33        cm

Krzesło barowe
TOM

materiał:

drewno bukowe,
polipropylen

wys.:   42-55  cm
szer.:   33         cm
gł.:      33         cm

Stołek
JERRY

materiał:

drewno bukowe,
polipropylen

wys.:   66    cm
szer.:    41    cm
gł.:       41    cm

Krzesło barowe
TOWER 66

materiał:

metal

wys.:   120  cm
szer.:   43   cm
gł.:      43   cm

Krzesło barowe
TOWER BIG BACK 76

materiał:

metal

wys.:   95    cm
szer.:   43    cm
gł.:      43    cm

Krzesło barowe
TOWER BACK 76

materiał:

metal

wys.:  46,5   cm
szer.:     39   cm
gł.:        39   cm

Stołek
CALMAR 46

materiał:

polipropylen

wys.:   118   cm
szer.:   37    cm
gł.:      49   cm

Krzesło barowe
VICTORIA 75

materiał:

poliwęglan

wys.:  106,5   cm
szer.:      37    cm
gł.:      47,5    cm

Krzesło barowe
VICTORIA 65

materiał:

poliwęglan

wys.:   46    cm
szer.:   30    cm
gł.:      30    cm

Stołek 
CHARLES 46

materiał:

poliwęglan

wys.:    65   cm
szer.:  37,5   cm
gł.:     37,5   cm

Krzesło barowe
CHARLES 65

materiał:

poliwęglan

wys.:   76    cm
szer.:   37    cm
gł.:       37    cm

Krzesło barowe
CHARLES 76

materiał:

poliwęglan
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wys.:     41    cm
szer.:    48    cm
gł.:       39    cm

Stołek
BORD

materiał:
polipropylen,
drewno bukowe

wys.:    76   cm
szer.:   43   cm
gł.:      40   cm

Krzesło barowe
CAMINO 70

materiał:

polipropylen

wys.:   48,5   cm
szer.:   34,5   cm
gł.:      46,5   cm

Stołek
REMO

materiał:

polipropylen

wys.:    46   cm
szer.:     31   cm
gł.:         31   cm

Stołek
SOLO

materiał:

poliwęglan

wys.:   43   cm
szer.:   30   cm
gł.:       30  cm

Stołek
TAMBURO

materiał:

polipropylen

Siedzisko i oparcie tapicerowane miękkim i przyjemnym w dotyku welurem. Szerokie oparcie delikatnie 
przechodzi w praktyczne podłokietniki. Smukła, ale zarazem stabilna konstrukcja, została wykonana z metalu w 
kolorze złotym, błyszczącym. Delta to doskonałe połączenie modnej tkaniny i złota. Idealnie odnajdzie się we 
wnętrzach nowoczesnych, jak i klasycznych.
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03 Fotele wypoczynkowe
Sofy
Leżanki

Zachwyca, przykuwa wzrok, intryguje. Chciałbyś, aby goście tak reagowali na 
widok Twojego fotela? Nasze sprawiają, że każde wnętrze staje się wyjątkowe.
Modna szarość, kanarkowa żółć czy klasyczna pepitka - mamy je wszystkie!

Venice

Hampton
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Fotel Egg jest totalnym klasykiem designu. Mimo, że jego historia ma już ponad 60 lat, nadal prezentuje się bardzo 
współcześnie. Jego zaokrąglony tył nawiązuje wyglądem do skorupy jajka, oczywiście poza swoim niezwykłym 
wyglądem jest on również niesamowicie wygodny. „Uszy” fotela dają poczucie, jakoby fotel nas otulał swoją 
konstrukcją. Nic więc dziwnego, że niektórzy dostrzegają w nim rzeźbę, bo to naprawdę istne dzieło sztuki! Egg to 
nie tylko fotel, ale także wygodny podnóżek, wyprofilowany w taki sposób aby podnieść komfort wypoczynku.

Oparcie jest wyprofilowane w taki sposób 
aby fotel sobą „otulał” osobę na nim 
siedzącą, kolejnym atutem są wygodne 
podłokietniki.

Fotel wyposażony jest w mechanizm 
obrotowy z funkcją bujania. Dodatkowo fotel 
można zablokować w pozycji odchylonej lub 
pionowej.

Poduszka siedziska mocowana jest za 
pomocą rzepów do fotela tak aby nie
ślizgała się ona podczas zmiany pozycji.
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wys.:  110    cm
szer.:  80    cm
gł.:      70    cm

Fotel
EGG SZEROKI

materiał:

wełna kaszmirowa,
metal, 
stal

wys.:  110    cm
szer.:  85    cm
gł.:      72    cm

Fotel 
EGG CLASSIC

materiał:

wełna kaszmirowa,
włókno szklane,
aluminium

wys.:  110    cm
szer.:  85    cm
gł.:      72    cm

Fotel
EGG CLASSIC
VELVET

materiał:

welur,
włókno szklane,
aluminium

wys.:  110    cm
szer.:  80    cm
gł.:      70    cm

Fotel
EGG SZEROKI
VELVET

materiał:

welur,
metal, 
stal

wys.:  110   cm
szer.:  80   cm
gł.:      70   cm

materiał:
ekoskóra,
metal,
stal

wys.:  110    cm
szer.:  80    cm
gł.:      70    cm

materiał:

ekoskóra,
metal,
stal

Fotel
EGG SZEROKI PU

Fotel
EGG SZEROKI PU 
brąz vintage

Materiały obicia :

Wełna 
kaszmirowa
(70% wełna naturalna, 
30% poliester)

Welur
(100% poliester)

Ekoskóra*
(100% poliuretan)

Podstawa Egg classic:

Stal polerowana
(korpus - metal)

Stal polerowana, 
lakierowana na złoty
(korpus - metal)

Stal polerowana, 
lakierowana na czarny mat
(korpus - metal)

Podstawa Egg szeroki:

Polerowane aluminium
(korpus - włókno szklane)

Polerowane aluminium, 
lakierowane na złoty 
(korpus - włókno szklane)

Polerowane aluminium, 
lakierowane na czarny mat 
(korpus - włókno szklane)

*dostępna tylko w opcji Egg szeroki60
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wys.:   40   cm
szer.:   55   cm
gł.:      34   cm

Podnóżek
EGG SZEROKI

materiał:

wełna kaszmirowa,
stal

wys.:   40   cm
szer.:   55   cm
gł.:       34   cm

Podnóżek 
EGG CLASSIC

materiał:

wełna kaszmirowa,
aluminium

wys.:   40    cm
szer.:   55    cm
gł.:       34   cm

Podnóżek
EGG CLASSIC VELVET

materiał:

welur,
aluminium

wys.:   40    cm
szer.:   55    cm
gł.:      34    cm

Podnóżek
EGG SZEROKI VELVET

materiał:

welur,
stal
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Fotel bujany
PLUSH TEDDY 

wys.:     87  cm
szer.:    90   cm
gł.:      100   cm

Fotel bujany
OTILIA

materiał:

ekoskóra,
tkanina,
metal,
drewno dębowe

wys.:    90   cm
szer.:    90   cm
gł.:      100   cm

Fotel
OTILIA STAND
VELVET

materiał:

ekoskóra,
welur,
metal

wys.:    90   cm
szer.:    90   cm
gł.:      100   cm

Fotel
OTILIA STAND
TEDDY

materiał:

ekoskóra,
bouclé,
metal

wys.:     87  cm
szer.:    90   cm
gł.:      100   cm

Fotel bujany
OTILIA TEDDY

materiał:

ekoskóra,
velvet plush,
metal,
drewno dębowe

wys.:     91   cm
szer.:    80   cm
gł.:      102   cm

materiał:

bouclé,
metal,
drewno dębowe

wys.:     91   cm
szer.:    80   cm
gł.:      102   cm

Fotel bujany
PLUSH FUR

materiał:

velvet plush,
metal,
drewno dębowe

Fotel Otilia Stand — jego korpus tapicerowany jest ekoskórą w kolorze czarnym. Miękka poducha została obszyta 
w aksamitną welurową tkaninę, oprócz przytulnym designem cechuje się ona także niebywałą wygodą. Siedząc na 
tym fotelu, możemy bez skrupułów zatopić się w jego kształtach i subtelnie poddać się chwilom relaksu. Całość 
jest osadzona na stabilnej metalowej podstawie lakierowanej na kolor czarny matowy.
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wys.:   69    cm
szer.:   73    cm
gł.:      80    cm

Fotel
LOW TEDDY PINK

materiał:

bouclé,
velvet plush,
stal

wys.:   89    cm
szer.:   98    cm
gł.:      95    cm

Fotel bujany
SWING 

materiał:

welur,
stal,
drewno bukowe

wys.:   100    cm
szer.:   68     cm
gł.:       70     cm

Fotel
VIGO

materiał:

welur,
metal

wys.:   69     cm
szer.:   73     cm
gł.:      80     cm

Fotel 
LOW TEDDY

materiał:

bouclé,
stal

wys.:    114   cm
szer.:    77    cm
gł.:       91    cm

Fotel 
TEDDY GRAND

materiał:

bouclé,
metal

Fotel Teddy Grand z podnóżkiem w kolorze beżowym tapicerowany jest niezwykle miękką i przyjemną w dotyku 
tkaniną wykonaną z poliestru oraz akrylu. Wyprofilowany kształt fotela zapewnia wyjątkowy komfort siedzenia i 
pozwala całkowicie się zrelaksować. Jego praktyczny podnóżek może też służyć nam jako wygodna pufa. 
Doskonale sprawdzi się w salonie, pokoju dziennym lub domowej czytelni.

wys.:    77    cm
szer.:   65    cm
gł.:       70    cm

Fotel
EMMA VELVET

materiał:

welur,
metal

podstawa:

siedzisko:

podstawa:

siedzisko:
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Hampton to typowy uszak w nowoczesnym stylu. Wysokie, głębokie oparcie z „uszami” pozwoli Ci zatopić się w 
naszym fotelu i w pełni zrelaksować. Tak wyjątkowa forma dopasuje się do kształtów ciała, a w połączeniu z 
podłokietnikami i wygodną poduszką zapewni nam maksimum komfortu. Dzięki wyjątkowemu wzornictwu oraz 
obiciu z modnej tkaniny doda on Twoim wnętrzom nietuzinkowej elegancji. Sprawi, że nabiorą one bardziej 
indywidualnego charakteru. Bez problemu wpasuje się w każdą aranżację, bez znaczenia czy jest to styl 
skandynawski, czy też industrialny. 

Szeroki zagłówek oraz wysokie, 
odpowiednio wyprofilowane oparcie 
gwarantują niezwykle komfortowy 
wypoczynek.

Fotel posiada w zestawie poduszkę, która 
dzięki swoim rozmiarom świetnie nadaje się 
do stabilizacji kręgosłupa podczas 
wypoczynku.

Metalowa podstawa o ciekawym kształcie 
w kolorze złotym podkreśla nowoczesny 
charakter fotela.
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wys.:   110   cm
szer.:    71   cm
gł.:      90   cm

Fotel
HAMPTON VELVET

materiał:

ekoskóra,
welur,
metal

wys.:   110   cm
szer.:   71    cm
gł.:      90   cm

Fotel
HAMPTON VELVET

materiał:

tkanina,
welur,
metal

wys.:   110   cm
szer.:    71   cm
gł.:      90   cm

Fotel
HAMPTON TEDDY

materiał:

bouclé,
metal

wys.:   72    cm
szer.:   76    cm
gł.:      79    cm

Fotel
CASSIA VELVET

materiał:

welur,
metal

wys.:   96,5   cm
szer.:   78,5   cm
gł.:         91     cm

Fotel
LOBBY TEDDY

materiał:

ekoskóra,
bouclé,
stal nierdzewna

wys.:   88    cm
szer.:    74    cm
gł.:       77    cm

Fotel obrotowy
TORO

materiał:

ekoskóra,
bouclé,
stal

wys.:   76    cm
szer.:   72    cm
gł.:      68    cm

Fotel
SWAN WOOL
PREMIUM

materiał:

wełna kaszmirowa,
włókno szklane,
stal

wys.:   78-89 cm
szer.:   69        cm
gł.:      70        cm

Fotel
SWAN PREMIUM

materiał:

wełna kaszmirowa,
włókno szklane,
stal

wys.:   104     cm
szer.:    86     cm
gł.:       83     cm

Fotel
SHRIMP VELVET

materiał:

welur,
stal nierdzewna

wys.:   132  cm
szer.:   90   cm
gł.:      80   cm

Fotel 
OVALIA

materiał:

włókno szklane,
tkanina,
metal

wys.:   122   cm
szer.:   102   cm
gł.:       73    cm

Fotel
BALL

materiał:

włókno szklane,
tkanina,
metal

wys.:    77   cm
szer.:   62   cm
gł.:      45   cm

Fotel
CHLOE VELVET

materiał:

welur,
metal

wymiary:wymiary:
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wys.:   140   cm
szer.:    115   cm
gł.:      100   cm

wys.:    151   cm
szer.:    118   cm
gł.:        91    cm

Fotel 
GABBIA STAND*

materiał:

welur,
metal

* w zestawie z podnóżkiem

wys.:   289   cm
szer.:    118    cm
gł.:        90    cm

Fotel wiszący
GABBIA

materiał:

welur,
metal

wys.:    295  cm
szer.:     115   cm
gł.:       100   cm

Fotel wiszący
BUBBLE GOLD
VELVET

materiał:

welur,
akryl,
metal

wys.:    295  cm
szer.:     115   cm
gł.:       100   cm

Fotel wiszący
BUBBLE

materiał:

wełna,
akryl,
metal

wys.:    295  cm
szer.:     115   cm
gł.:       100   cm

Fotel wiszący
BUBBLE 

materiał:

ekoskóra,
akryl,
metal

wys.:   160   cm
szer.:    115   cm
gł.:      120   cm

Fotel
BUBBLE STAND

materiał:

wełna,
akryl,
metal

wys.:    160    cm
szer.:     115    cm
gł.:       120    cm

Fotel
BUBBLE STAND

materiał:

ekoskóra,
akryl,
metal

wys.:   160    cm
szer.:    115    cm
gł.:      120    cm

Fotel
BUBBLE STAND
GOLD VELVET

materiał:

welur,
akryl,
metal

wys.:   152   cm
szer.:    68   cm
gł.:        71    cm

Fotel
LORD

materiał:

welur,
stal nierdzewna

wys.:   140    cm
szer.:    115    cm
gł.:      100    cm

Fotel
BUBBLE STAND 2

materiał:

wełna,
akryl,
metal

Fotel
BUBBLE STAND 2

materiał:

ekoskóra,
akryl,
metal

wys.:   140   cm
szer.:    115   cm
gł.:      100   cm

Fotel
BUBBLE STAND 2

materiał:

welur,
akryl,
metal

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary: wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:



74

wys.:   72   cm
szer.:  92    cm
gł.:     85    cm

Fotel
FLESSI

materiał:

ekoskóra,
metal

wys.:   80    cm
szer.:   75    cm
gł.:      85    cm

Fotel
GUBI

materiał:

ekoskóra,
tkanina,
metal

wys.:  73    cm
szer.:  73    cm
gł.:     70    cm

Fotel
VENICE

materiał:

ekoskóra,
tkanina,
metal

wys.:   104    cm
szer.:    80    cm
gł.:        73    cm

Fotel 
VICTOR

materiał:

ekoskóra,
metal 

wys.:  105   cm
szer.:   90   cm
gł.:      85   cm

Fotel
VOUGE

materiał:

ekoskóra,
aluminium

wys.:   88     cm
szer.:   73     cm
gł.:      80     cm

Fotel
LAZY

materiał:

ekoskóra,
metal

Nowoczesny fotel Vouge to propozycja dla wszystkich tych, którzy wygodę lubią łączyć z najnowszymi trendami. 
Siedzisko z dekoracyjnymi obszyciami oraz regulowany zagłówek w całości tapicerowane są ekoskórą w kolorze 
czarnym. Aluminiowa, polerowana podstawa w kolorze srebrnym nadaje konstrukcji blasku oraz stabilności. 
Wysokiej jakości materiały, z których wykonany jest fotel, spotęgują wrażenie luksusu. Możliwość personalizacji 
obicia oraz wyjątkowy design sprawia, że Vouge doskonale odnajdzie się w każdej aranżacji.
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wys.:   100   cm
szer.:    75   cm
gł.:      130   cm

Leżanka
VITA

materiał:

ekoskóra,
tkanina,
stal

Divano to elegancka leżanka, która została zaprojektowana w taki sposób, aby dać jak największy komfort. 
Siedzisko, oparcie, zagłówek i pasy wykonane zostały z naturalnej włoskiej skóry. Tył leżanki wykonany jest z 
wytrzymałego poliuretanu a cała konstrukcja to stalowe chromowane profile. Podstawa wykonana została ze stali w 
kolorze czarnym matowym. Dzięki łatwej regulacji Divano zapewnia odpowiednie ułożenie ciała, oferując 
jednocześnie przy tym wyjątkowe odprężenie oraz poczucie spokoju.

wys.:     70   cm
szer.:   167    cm
gł.:        62   cm

Leżanka 
DIVANO

materiał:
naturalna skóra włoska,
poliuretan,
stal

wys.:    70   cm
szer.:   167   cm
gł.:       62   cm

Leżanka 
DIVANO PONY

materiał:
naturalna skóra typu Pony,
naturalna skóra włoska,
poliuretan,
stal

wys.:   103   cm
szer.:    75   cm
gł.:       90   cm

Fotel obrotowy
VITA VELVET

materiał:

ekoskóra,
welur,
stal
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wys.:  97    cm
szer.:  98    cm
gł.:     90    cm

Fotel 
COZY*

materiał:

wełna kaszmirowa,
włókno szklane,
stal polerowana

wys.:   115    cm
szer.:   73     cm
gł.:      84    cm

Fotel
HOMMER

materiał:
naturalna skóra włoska,
drewno orzechowe,
stal polerowana

wys.:   108  cm
szer.:   83   cm
gł.:      89   cm

Fotel
ARNI HIGH

materiał:
ekoskóra,
stal

wys.:   92   cm
szer.:   80   cm
gł.:      80   cm

Fotel
ARNI LOW

materiał:

ekoskóra,
stal

79

wymiary:

wymiary:

wymiary:

wymiary:

* dostępna werasja również w białej tkaninie teddy



Fotel Lounge został zaprojektowany z myślą o połączeniu komfortu wraz z wysoką estetyką. Jego konstrukcja 
wykonana jest ze starannie formowanej sklejki fornirowanej drewnem oraz skóry, która pozwala się odprężyć dzięki 
swojej miękkiej strukturze. Swój sukces zawdzięcza on przede wszystkim ponadczasowej formie oraz 
precyzyjnemu wykonaniu. Całość fotela możemy uzupełnić o praktyczny podnóżek. Genialnie wpasuje się w każdy 
gabinet, czy salon a praca na nim będzie czystą przyjemnością. Dziś Lounge jest ponadczasowym symbolem 
elegancji i wyrafinowania, zatem pozwól sobie i Ty zaznać komfortu, na który zasługujesz.

Korpus fotela został wykonany z giętej 
sklejki fornirowanej drewnem, każdy fotel 
jest jedyny w swoim rodzaju ze względu na 
niepowtarzalny wzór drewna.

Elegancki kunszt i dbałość o najmniejsze 
szczegóły sprawia, że fotel Lounge 
prezentuje się bardzo stylowo.

Siedzisko, oparcie oraz podłokietniki 
tapicerowane są skórą naturalną w kolorze 
czarnym.
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wys.:    91     cm
szer.:   85    cm
gł.:      84    cm

Fotel 
LOUNGE

materiał:

skóra naturalna,
sklejka fornirowana drewnem 
hebanowym,
stal

wys.:    91    cm
szer.:   85    cm
gł.:      84    cm

Fotel 
LOUNGE*

materiał:
skóra naturalna,
sklejka fornirowana drewnem 
różanym/orzechowm,
stal

wys.:    91    cm
szer.:   85   cm
gł.:      84   cm

Fotel 
LOUNGE*

materiał:
skóra naturalna,
sklejka fornirowana drewnem 
jesionowym/orzechowym/
różanym,
stal

*możliwość zakupu wersji bez podnóżka

*możliwość zakupu wersji bez podnóżka

wys.:    84   cm
szer.:    85   cm
gł.:       82   cm

Fotel 
LOUNGE HM PREMIUM SZEROKI*

materiał:
naturalna skóra włoska,
sklejka fornirowana drewnem 
orzechowym,
stal

wys.:    84   cm
szer.:    85   cm
gł.:       82   cm

Fotel 
LOUNGE HM PREMIUM SZEROKI

materiał:
naturalna skóra włoska,
sklejka fornirowana 
drewnem czarnym jesionowym/
hebanowym/różanym/
orzechowym/jesionowym,
stal

*możliwość zakupu wersji z podnóżkiem

wys.:   84   cm
szer.:   85   cm
gł.:      82   cm

Fotel 
LOUNGE HM PREMIUM SZEROKI

materiał:

naturalna skóra włoska,
sklejka fornirowana drewnem 
orzechowym,
stal
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wys.:   84    cm
szer.:   85    cm
gł.:      82    cm

Fotel 
LOUNGE VA 
PREMIUM SZEROKI

materiał:
naturalna skóra włoska,
sklejka fornirowana 
drewnem orzechowym,
stal polerowana 
nierdzewna

wys.:     91    cm
szer.:    85    cm
gł.:       84    cm

Fotel 
LOUNGE

materiał:

ekoskóra,
sklejka fornirowana drewnem 
orzechowym,
stal

wys.:   83   cm
szer.:   83   cm
gł.:      85   cm

Fotel 
LOUNGE HM SOFT
PREMIUM SZEROKI

materiał:
naturalna skóra włoska,
sklejka fornirowana drewnem 
orzechowym,
stal
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Barcelon to mebel, który zachwyca wszystkich od ponad 80 lat. Jego niebywały design spowodował, że stał się 
obiektem pożądania wielu osób. Ponadczasowa forma odnajduje się w niemal każdej aranżacji co czyni go 
uniwersalnym oraz stylowym. Zaprojektowany został z myślą o tronie, na którym siadała rzymska arystokracja. 
Szyk, klasa, nowoczesność i lekkość te słowa idealnie opisują charakter naszych BARCELON!

Wygodne, szerokie pikowane siedzisko 
zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania. 
Nasz Barcelon w całości wykonany jest z 
ekoskóry/skóry.

Siedzisko zostało przymocowane do ramy za 
pomocą skórzanych pasów. Dzięki guzikom 
całość możemy łatwo odpiąć i wyczyścić z 
wszelkich zabrudzeń.

Stelaż i nóżki fotela zrobione są ze stali 
nierdzewnej polerowanej, w kształcie 
litery „X”. Wewnątrz stelaża znajduje się 
stalowy rdzeń wzmacniający całą 
konstrukcję.
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wys.:   86   cm
szer.:   76   cm
gł.:      80   cm

Fotel 
BARCELON

materiał:

skóra włoska,
stal

wys.:   83   cm
szer.:   75   cm
gł.:       75   cm

Fotel 
BARCELON
PRESTIGE PLUS

materiał:

skóra włoska
selekcjonowana,
stal

wys.:   86   cm
szer.:   76   cm
gł.:      80   cm

Fotel 
BARCELON

materiał:

ekoskóra,
stal

Podnóżek
BARCELON

materiał:

skóra włoska/ 
ekoskóra,
stal

wys.:   38   cm
szer.:   61    cm
gł.:      56   cm

Podnóżek
BARCELON
PRESTIGE PLUS

materiał:
skóra włoska
selekcjonowana,
stal

wys.:   38   cm
szer.:   61    cm
gł.:      56   cm

wys.:   85  cm
szer.:  150  cm
gł.:      75   cm

Sofa dwuosobowa
BARCELON

materiał:
skóra włoska/ 
ekoskóra,
stal

wys.:   85  cm
szer.:  150  cm
gł.:      75   cm

Sofa dwuosobowa
BARCELON
PRESTIGE PLUS

materiał:
skóra włoska
selekcjonowana,
stal

wys.:   56    cm
szer.:  150   cm
gł.:      43    cm

Ławka 
BARCELON

materiał:
skóra włoska,
stal

wys.:   85   cm
szer.:  180   cm
gł.:       75   cm

Sofa trzyosobowa
BARCELON

materiał:
skóra włoska,
stal

wys.:   86    cm
szer.:   76    cm
gł.:      80    cm

Fotel 
BARCELON
VINTAGE PU

materiał:

ekoskóra, 
stal
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wys.:   89   cm
szer.:   74   cm
gł.:      87   cm

Fotel
CAPITAN

materiał:

ekoskóra,
metal

wys.:   66     cm
szer.:   75     cm
gł.:      69     cm

Fotel 
SOFT LC2

materiał:

skóra włoska,
stal

wys.:    66     cm
szer.:   130    cm
gł.:        69    cm

Sofa dwuosobowa
SOFT LC2

materiał:
skóra włoska,
stal

wys.:     66   cm
szer.:   180   cm
gł.:       69    cm

Sofa trzyosobowa
SOFT LC2

materiał:
skóra włoska,
stal

Fotel Soft LC2 to elegancja w klasycznym wydaniu. Naturalna włoska skóra w czarnym kolorze, połączona z 
chromowanymi elementami idealnie wpasuje się w niejedną aranżację. Włoska skóra gwarantuje nam trwałość, a 
także doskonały wygląd na lata. Stelaż i nóżki fotela wykonane z polerowanej stali dodadzą szyku oraz elegancji. 
Dzięki połączeniu tych materiałów LC2 wygląda dostojnie.
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Fotel Bird różni się od pozostałych swym kształtem i oryginalną formą, która sprawia, że jest jedyny w swoim 
rodzaju. Lekka i designerska konstrukcja korpusu została w całości wykonana z włókna szklanego w kolorze białym, 
błyszczącym. Dzięki połączeniu estetyki z praktycznością doskonale odnajdzie się zarówno w roli ozdoby, jak i 
podczas chwili relaksu. Lekka forma łącząca w sobie fotel i leżankę będzie doskonałym dodatkiem do każdego 
wnętrza. 

wys.:   74    cm
szer.:   70    cm
gł.:      66    cm

Fotel
BENJAMIN

materiał:

tkanina,
drewno bukowe,
metal

wys.:     87    cm
szer.:   154    cm
gł.:        83    cm

Fotel
BIRD

materiał:

włókno szklane,
stal,
drewno dębowe

wys.:   135   cm
szer.:   90    cm
gł.:      83    cm

Fotel
NEMO FACE CHAIR

materiał:

włókno szklane

wys.:   100     cm
szer.:    92     cm
gł.:        72    cm

Fotel
SERCE

materiał:

wełna kaszmirowa,
włókno szklane,
aluminium
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04 Fotele biurowe
Biurka

Komfort i wygoda są istotne w każdym aspekcie życia, również w pracy. 
Ergonomiczne fotele dopasowane do potrzeb użytkownika biurka wspomagają 
efektywność i wydajność. Stylowe meble biurowe to jeden z ważniejszych 
elementów miejsca pracy.

Lounge Business

Lounge Gubernator
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Marzysz o wygodnym i funkcjonalnym miejscu do pracy, które zapewnia zarówno dużą przestrzeń roboczą, jak i 
miejsce do przechowywania dokumentów czy artykułów biurowych? Biurko Arone może spełnić Twoje 
oczekiwania, jest on idealny do pracy lub nauki, a równocześnie będzie wspaniałą ozdobą Twojego domu. 
Praktyczne szuflady, w których z łatwością uporządkujesz swoje dokumenty oraz duży blat roboczy mogą okazać 
się totalnym strzałem w dziesiątkę.

wys.:    75    cm
szer.:   120    cm
gł.:       55    cm

Biurko
ARONE

materiał:

MDF,
drewno dębowe

wys.:   80    cm
szer.:   123   cm
gł.:       53   cm

Biurko
COMPAS

materiał:
MDF,
drewno bukowe

wys.:    75   cm
szer.:   120  cm
gł.:       70   cm

Biurko
RIVA

materiał:
MDF,
drewno dębowe
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Fotel biurowy Lounge Gubernator tapicerowany jest naturalną włoską skórą. Korpus fotela został wykonany z giętej 
sklejki fornirowanej drewnem. Fotel wyposażony jest w regulację wysokości z funkcją bujania i regulacją oporu. 
Praktyczną całość dopełnia obrotowa podstawa z cichymi kółeczkami. Gubernator doskonale sprawdzi się w 
gabinecie, domowym biurze lub sali konferencyjnej. Praca na nim będzie przyjemna a ciało będzie mogło 
wreszcie się odprężyć.

wys.:   112-116 cm
szer.:   84       cm
gł.:       72       cm

Fotel biurowy
LOUNGE 
GUBERNATOR

materiał:

skóra naturalna,
sklejka fornirowana 
drewnem różanym/
orzechowym/
hebanowym/
czarnym jesionowym,
stal polerowana 

wys.:   112-116    cm
szer.:   84          cm
gł.:       72          cm

Fotel biurowy
LOUNGE 
GUBERNATOR

materiał:

skóra naturalna,
sklejka fornirowana 
drewnem orzechowym,
stal polerowana 

wys.:   110-116  cm
szer.:   77         cm
gł.:      65         cm

Fotel biurowy
LOUNGE 
BUSINESS

materiał:

naturalna skóra 
włoska,
sklejka fornirowana 
drewnem różanym/
orzechowym/ 
jesionowym,
stal polerowana 

Fotel biurowy
LOUNGE 
BUSINESS

materiał:

naturalna skóra włoska,
sklejka fornirowana 
drewnem jesionowym/
orzechowym,
stal polerowana 

wys.:   110-116  cm
szer.:   77         cm
gł.:      65         cm

wys.:   110-116  cm
szer.:   77         cm
gł.:      65         cm

Fotel biurowy
LOUNGE 
BUSINESS

materiał:

naturalna skóra włoska,
sklejka fornirowana 
drewnem orzechowym,
stal polerowana w 
standardzie BIMFA
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wys.:   97-108 cm
szer.:   51          cm
gł.:      56         cm

Fotel biurowy
AERON PREMIUM

materiał:

siatka poliestrowa,
aluminium

Fotel biurowy
BODY PESTIGE 
PLUS

materiał:

skóra naturalna,
aluminium

wys.:  79-98 cm
szer.:  51        cm
gł.:     56       cm

Fotel biurowy
BODY PRESTIGE

materiał:

siatka poliestrowa,
aluminium

wys.:  112-125 cm
szer.:  76         cm
gł.:     91          cm

Fotel biurowy
ERGOHUMAN

materiał:

siatka poliestrowa,
stal polerowana

Fotel biurowy
AERON PRESTIGE 
PLUS

materiał:

skóra naturalna,
aluminium

wys.:   97-108 cm
szer.:   51         cm
gł.:      56        cm

wys.:   79-98 cm
szer.:   51        cm
gł.:      56       cm

Ergohuman to fotel biurowy stworzony z myślą o każdym kto spędza wiele godzin w pozycji siedzącej. Fotel 
wyposażony jest w mechanizm ruchowy, który umożliwia łączne wychylenie oparcia i siedziska z możliwością
blokady w wybranej pozycji. Szeroki, wysoki zagłówek zapewnia odpowiednie podparcie głowy podczas pracy oraz 
w chwilach relaksu. Ergohuman to model, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ten fotel 
idealnie wpasuje się w Twoje ciało i da upust obolałym mięśniom.
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05 Stoły
Stoliki

Stół jest jednym z najważniejszych mebli w domu. Wybierz go mądrze.
Projektujemy zgodnie z najnowszymi trendami, ale nie zapominamy o tych, 
którzy lubią klasykę. Używamy materiałów najwyższej jakości, a naszą ofertę 
wciąż poszerzamy o nowe modele.

Glam

Carat
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Stół Tulip jest idealnym przykładem na to, jak subtelnie wprowadzić elementy marmuru do swojego życia. Dzięki 
niemu zwykły posiłek może stać się wyjątkowym wydarzeniem. Dostępny jest u nas w wielu różnych wariantach: 
mamy blaty z płyty MDF, włoskiego marmuru Bianco Carrara czy włoskiego marmuru Arabescato. Piękno i 
szlachetność stołów z serii Tulip wprowadzi do Twojej codzienności posmak elegancji oraz nutę niezwykłości. 
Staną się one wyrazistym akcentem w przestrzeni salonu, jadalni lub sali konferencyjnej. Do kompletu polecamy 
krzesła i fotele z tej samej kolekcji.

Owalny blat został wykonany z włoskiego 
marmuru w jasnym kolorze. Ze względu na 
swoje naturalne “użyłowienie”, każdy blat 
może inaczej wyglądać.

Całość jest doskonale spasowana z 
podstawą, zapewnia nam to dużą stabilność 
oraz wytrzymałość.

Podstawa stołu wykonana jest z 
wytrzymałego metalu lakierowanego
na wysoki połysk. Swym wyglądem 
przypomina ona spód kieliszka od wina.
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wys.:   74    cm
szer.:   80    cm
gł.:      80    cm

Stół
TULIP FI 80

materiał:

MDF,
metal

wys.:    72    cm
szer.:    90    cm
gł.:       90    cm

Stół
TULIP FI 90

materiał:

MDF,
metal

wys.:    76   cm
szer.:  120   cm
gł.:     120   cm

materiał:

MDF,
metal

wys.:    76   cm
szer.:  100   cm
gł.:     100   cm

Stół
TULIP PREMIUM 100

materiał:

MDF,
metal

Stół
TULIP PREMIUM 120

wys.:   51,5   cm
szer.:     50   cm
gł.:        50   cm

Stolik
TULIP MARBLE
CARRARA MINI

materiał:

włoski marmur
Bianco Carrara,
metal

wys.:   74    cm
szer.:   90    cm
gł.:      90    cm

Stół
TULIP MARBLE 90
CARARRA

materiał:

włoski marmur
Bianco Carrara,
metal

wys.:     73    cm
szer.:   200   cm
gł.:        120   cm

materiał:

włoski marmur
Bianco Carrara,
metal

wys.:    74    cm
szer.:   100   cm
gł.:      100   cm

materiał:

włoski marmur
Bianco Carrara,
metal

Stół
TULIP ELLIPSE
MARBLE CARRARA

Stół
TULIP MARBLE 100
CARARRA

wymiary: wymiary:
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materiał:

MDF,
metal

Stół
TULIP ELLIPSE

Stół
TULIP ELLIPSE
MARBLE ARABESCATO

wys.:     73    cm
szer.:  200    cm
gł.:      120    cm

materiał:

włoski marmur
Arabescato,
metal

wys.:     73    cm
szer.:  200    cm
gł.:      120    cm

włoski marmur ARABESCATO

włoski marmur BIANCO CARRARA

Marmur jest naturalnym materiałem - do jego pielęgnacji 
i czyszczenia nie należy używać agresywnych środków 
chemicznych.

Marmur jest odporny na wysoką temperaturę i doskonale 
akumuluje ciepło. Bez obaw można odstawiać gorące 
garnki lub inne naczynia o wysokiej temperaturze na blaty 
wykonane z tego kamienia.

Zalecamy przeprowadzenie impregnacji blatu, 
korzystając z odpowiednich preparatów dostępnych w 
naszej ofercie.

wymiary:

wymiary:

W przypadku wylania na blat płynów (np. wino czerwone,
sok z buraków) należy niezwłocznie usunąć płyn przy 
pomocy zwilżonej wodą szmatki i koniecznie osuszyć blat.
W przeciwnym razie mogą powstać przebarwienia.
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wys.:   73    cm
szer.:   110    cm
gł.:      110    cm

Stół
FUNGO GRANDE

materiał:

włókno szklane

wys.:  58    cm
szer.:  60    cm
gł.:     60    cm

Stolik
FUNGO

materiał:

włókno szklane

wys.:  76,5   cm
szer.:   100   cm
gł.:      100   cm

Stół
CARAT GLASS 100

materiał:

szkło hartowane
typu FLOAT,
metal

wys.:  76,5   cm
szer.:   100   cm
gł.:      100   cm

Stół
CARAT 100

materiał:

MDF w okleinie PCV,
metal

wys.:   75    cm
szer.:   110    cm
gł.:       110   cm

Stół
GLAM GLASS 110

materiał:

szkło hartowane 
typu FLOAT,
metal

Stół
GLAM 110

materiał:

wys.:    75    cm
szer.:    110    cm
gł.:       110   cm

MDF w okleinie PCV,
metal
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wys.:  91,5  cm
szer.:   60    cm
gł.:      60    cm

Stolik barowy
GLAM 60

materiał:

MDF w okleinie PCV,
metal

wys.:   72    cm
szer.:  80    cm
gł.:     80    cm

Stół
TAVOLO FI 80

materiał:

MDF fornirowany drewnem 
dębowym,
metal

Stół
GLAM WALNUT 110

materiał:

wys.:   75   cm
szer.:  110    cm
gł.:     110    cm

MDF fornirowany drewnem 
orzechowym,
metal

wys.:   72    cm
szer.:   60    cm
gł.:      60    cm

Stół
TAVOLO FI 60

materiał:

MDF fornirowany drewnem 
dębowym,
metal

wys.:   69    cm
szer.:   60    cm
gł.:      60    cm

Stół
TRIPOD FI 60

materiał:

MDF,
metal,
drewno bukowe

wys.:   69    cm
szer.:   80    cm
gł.:      80    cm

Stół
TRIPOD FI 80

materiał:
MDF,
metal,
drewno bukowe

wymiary:

wymiary:

wymiary:wymiary:

wymiary:

wymiary:



117

Stolik ALLEN swoją prostotą formy pasuje niemal do każdego wnętrza. Blat stolika został wykonany z wysokiej 
jakości płyty MDF w kolorze czarnym. Nogi zaś wykonano ze stali malowanej proszkowo na czarno, nadają one 
całej konstrukcji wyjątkowej stabilności. Stolik świetnie uzupełni industrialne wnętrza ale również odnajdzie się w 
modernistycznych przestrzeniach, jego lekkość pozwala na łączenie go z innymi meblami bez negatywnego
wpływania na wizualne wrażenia.

Stolik barowy
LANZA 60

materiał:

MDF,
stal

wys.:   114   cm
szer.:   79    cm
gł.:      79    cm

wys.:   77    cm
szer.:   60    cm
gł.:      60    cm

Stół
MIRA 60

materiał:

polipropylen

wys.:   110   cm
szer.:   60   cm
gł.:      60   cm

Stolik barowy 
ALLEN 60

materiał:

MDF,
stal
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wys.:   76   cm
szer.:  90    cm
gł.:     90    cm

Stół
PADRINO 90

materiał:

MDF w okleinie PCV,
stal nierdzewna

Stół
CRAB 90

materiał:

wys.:   73   cm
szer.:  90   cm
gł.:     90   cm

szkło,
metal

wys.:   50    cm
szer.:   60    cm
gł.:      60    cm

Stolik
PADRINO 60

materiał:

MDF w okleinie PCV,
stal nierdzewna

wys.:    74   cm
szer.:   90    cm
gł.:      90    cm

Stół
KING ROUND 90

materiał:

szkło hartowane,
poliwęglan

Stolik 
GHOST

materiał:

wys.:    41    cm
szer.:   42    cm
gł.:      42    cm

poliwęglan

wys.:   74,5  cm
szer.:     62   cm
gł.:        62   cm

Stół 
KING 60

materiał:
szkło hartowane,
poliwęglan
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wys.:      74   cm
szer.:   240   cm
gł.:       100    cm

Stół
KING 240

materiał:

szkło hartowane,
poliwęglan

Stół 
KING 120

materiał:

wys.:   74    cm
szer.:  120   cm
gł.:     80    cm

szkło hartowane,
poliwęglan

wys.:    74    cm
szer.:   160   cm
gł.:      100   cm

Stół 
KING 160

materiał:
szkło hartowane,
poliwęglan

wys.:   36,5   cm
szer.:    126    cm
gł.:        90     cm

Stół
STABLE

materiał:

szkło transparentne  
typu FLOAT,
drewno jesionowe

Stolik 
BOWER

materiał:

wys.:       47   cm
szer.:   39,5    cm
gł.:       39,5   cm

polipropylen,
drewno bukowe

wys.:      60    cm
szer.:      35    cm
gł.:      45,5    cm

Stolik
BERT

materiał:
sklejka dębowa
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wys.:    43     cm
szer.:    40     cm
gł.:       43     cm

Stolik 
ZIK

materiał:

polipropylen

Stolik 
TIME ROMAN

materiał:

wys.:   45   cm
szer.:  105   cm
gł.:     105   cm

szkło,
polerowana stal 
nierdzewna

wys.:  70-99   cm
szer.:    56,5    cm
gł.:       50,5    cm

Stolik
GREY

materiał:
szkło hartowane,
stal polerowana

wys.:   36,5   cm
szer.:     126   cm
gł.:         90   cm

Stół
STABLE BLACK

materiał:

szkło transparentne 
typu FLOAT,
drewno czarne jesionowe

Stolik Time Roman swym nowoczesnym stylem w wyjątkowy sposób nawiązuje do starożytności. Cała podstawa 
tworzy sobą niesamowity ciąg cyfr rzymskich nawołujących do kultury antycznej. Stelaż wykonany jest ze stali 
nierdzewnej, wypolerowanej do uzyskania lustrzanego efektu. Szklany blat o grubości 6 mm idealnie wpasował 
się w ramę stolika, tworząc przy tym dodatkowe zabezpieczenie. Nowoczesny design, wysoka jakość i oryginalny 
kształt z powodzeniem pomoże mu odnaleźć się we wnętrzach typu glamour.
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Stolik barowy Lanza poprzez swoją ciekawą formę będzie pasował niemal do każdego wnętrza, zacznie wyróżniać 
się na tle innych mebli w Twoim domu, stając się głównym elementem wystroju. Blat stolika został wykonany z 
wysokiej jakości płyty MDF w kolorze czarnym a długie nogi wraz z obręczą, wykonano ze stali malowanej 
proszkowo na czarno. Jego kreatywny design czyni go niebanalnym dodatkiem do każdej kuchni czy jadalni,
swoje miejsce może znaleźć także w niejednym barze lub restauracji.

wys.:   41    cm
szer.:   40   cm
gł.:      40   cm

Stolik
RITTA L

materiał:

metal

wys.:   52   cm
szer.:   60   cm
gł.:       40  cm

Stolik
RITTA XL 

materiał:

metal

wys.:   36    cm
szer.:   60    cm
gł.:       60   cm

Stolik
RITTA XXL

materiał:

metal
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06 Meble transparentne

Szukasz mebli łączących w sobie klasyczne kształty i nowoczesne rozwiązania?
Kolekcja transparentnych stołów i krzeseł zachwyca każdego miłośnika designu.
Wykonane z wysokiej klasy poliwęglanu są lekkie, stabilne i wytrzymałe.

King
Prince Arm

Vision
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wys.:   94,5  cm
szer.:   43     cm
gł.:      53     cm

Krzesło
ELIZABETH

materiał:

poliwęglan

wys.:   92,5  cm
szer.:   54     cm
gł.:      58     cm

Krzesło
LOUIS

materiał:

poliwęglan

wys.:   90,5  cm
szer.:   38     cm
gł.:      49,5  cm

Krzesło
VICTORIA

materiał:

poliwęglan

wys.:    106,5  cm
szer.:    37       cm
gł.:       47,5    cm

Krzesło barowe
VICTORIA 65

materiał:

poliwęglan

wys.:   118   cm
szer.:   37   cm
gł.:      49   cm

Krzesło barowe
VICTORIA 75

materiał:

poliwęglan

wys.:   97      cm
szer.:   52,5  cm
gł.:       54    cm

Krzesło
KING

materiał:

poliwęglan

Hoker VICTORIA w całości wykonany jest z poliwęglanu, tworzywa lekkiego, lecz bardzo wytrzymałego. Jego 
transparentny korpus nie przytłacza wnętrza, jest praktycznie niewidoczny, pozwala to wizualnie zaoszczędzić wiele 
miejsca, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w niewielkich pomieszczeniach. Meble tego typu świetnie
współgrają niemal z każdym tworzywem i kolorem, co czyni je uniwersalnym dodatkiem do domu.
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wys.:   86   cm
szer.:   50   cm
gł.:      48   cm

Krzesło
MERCI

materiał:

poliwęglan

wys.:   81,5   cm
szer.:  46,5   cm
gł.:      53,5  cm

Krzesło
DSP ICE

materiał:

poliwęglan

wys.:       81   cm
szer.:   46,5   cm
gł.:      53,5   cm

Krzesło
ICE WOOD

materiał:

poliwęglan,
drewno bukowe

wys.:  84     cm
szer.:  49     cm
gł.:     58     cm

Krzesło
HOVER PC

materiał:

poliwęglan

wys.:   81,5   cm
szer.:     58   cm
gł.:      53,5  cm

Krzesło
DSP ICE ARM

materiał:

poliwęglan

wys.:   80   cm
szer.:   61     cm
gł.:      63    cm

Krzesło
ICE WOOD ARM

materiał:

poliwęglan,
drewno bukowe

wys.:   97     cm
szer.:   57     cm
gł.:      54     cm

Krzesło
KING ARM

materiał:

poliwęglan

wys.:   98,5     cm
szer.:      50     cm
gł.:      50,5     cm

Krzesło
CONTAR

materiał:
welur,
poliwęglan

wys.:   98     cm
szer.:   57,5   cm
gł.:         57   cm

Krzesło
PRINCE ARM

materiał:

poliwęglan

wys.:   98    cm
szer.:   45    cm
gł.:       57    cm

Krzesło
PRINCE

materiał:

poliwęglan

wys.:    97   cm
szer.:   60    cm
gł.:      60    cm

Krzesło
KORAL

materiał:

poliwęglan

wys.:     82    cm
szer.:     45    cm
gł.:      56,5   cm

Krzesło
KORAL SLIM

materiał:

poliwęglan

wymiary: wymiary:

wymiary:wymiary:

wymiary:wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:
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Bogate wzornictwo połączone z delikatnością? To prawie niemożliwe, a jednak stół King łączy w sobie te dwie 
cechy. Zdobione nogi w barokowym stylu, stabilnie podtrzymują szklany blat o grubości 10 mm. Dzięki połączeniu 
ze sobą poliwęglanu i szkła hartowanego, całość mimo swych rozmiarów i wyjątkowych kształtów prezentuje się 
bardzo lekko. King sprawdzi się zarówno w pokoju dziennym, jak i w kuchni czy w jadalni. Tak niebanalne 
wzornictwo w połączeniu z jego transparentnością doda posmak wyrafinowania każdemu wnętrzu ale i pozwoli 
wizualnie nabrać oddechu.
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wys.:     74   cm
szer.:   240  cm
gł.:       100  cm

Stół
KING 240

materiał:

szkło hartowane,
poliwęglan

Stół 
KING 120

materiał:

wys.:    74   cm
szer.:  120    cm
gł.:      80    cm

szkło hartowane,
poliwęglan

wys.:    74   cm
szer.:  160   cm
gł.:     100   cm

Stół 
KING 160

materiał:
szkło hartowane,
poliwęglan

wymiary:

wymiary:

wymiary:
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wys.:   46   cm
szer.:    31   cm
gł.:       31   cm

Stołek
SOLO

materiał:

poliwęglan

Szafka 
VISION

materiał:

wys.:    74  cm
szer.:    41   cm
gł.:       50  cm

poliwęglan

wys.:       57   cm
szer.:      40   cm
gł.:       34,5  cm

Szafka nocna
VISION

materiał:

poliwęglan

wys.:   74,5  cm
szer.:     62   cm
gł.:        62   cm

Stół 
KING 60

materiał:
szkło hartowane,
poliwęglan

wys.:   74    cm
szer.:   90    cm
gł.:      90    cm

Stół
KING ROUND 90

materiał:

szkło hartowane,
poliwęglan

Stolik 
GHOST

materiał:

wys.:    41    cm
szer.:   42    cm
gł.:      42    cm

poliwęglan

wys.:   46    cm
szer.:   30    cm
gł.:      30    cm

Stołek 
CHARLES 46

materiał:

poliwęglan

wys.:    65    cm
szer.:  37,5   cm
gł.:     37,5   cm

Krzesło barowe
CHARLES 65

materiał:

poliwęglan

wys.:   76    cm
szer.:   37    cm
gł.:      37    cm

Krzesło barowe
CHARLES 76

materiał:

poliwęglan

wymiary: wymiary:

wymiary: wymiary:

wymiary:wymiary:

wymiary:

wymiary: wymiary:
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King Home sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach widocznych w katalogu, nie zmieniając przy tym ich ogólnej charakterystyki. Kolory 
widoczne na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów produktów. Wymiary produktów mogą być zmieniane wraz z wprowadzeniem zmian 

technicznych podczas procesu ich udoskonalenia. King Home sp.j. ma prawo do dokonywania zmian lub usuwania produktów bez konieczności informowania o tym. 
Niektóre wyroby powstały na podstawie inspiracji prototypami innych producentów, jednak posiadają zupełnie różne specyfikacje technologiczne. Ewentualne
 podobieństwo nie wynika z celowego działania i nie jest kopią. Do niektórych zdjęć aranżaycjnych pomieszczenia zostały zaczerpnięte ze strony pl.freepik.com.

King Home sp.j. nie odpowiada za błędy powstałe podczas druku oraz błędy w informacjach zawartych w katalogu.

W celu pielęgnacji mebli zaleca się czyścić je miękką ściereczką lub gąbką zmoczoną w letniej wodzie.


