 + 

)*
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
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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

81


 + 



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
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)*
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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