
wygoda i elegancja każdego dni!
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Poznaj nas bliżej...

Firma MAZZONI powstała w 2005 roku. Od tego czasu 

staliśmy się na rynku jednym z wiodących producentów ław, 

stołów i krzeseł, zyskując opinię dynamicznie rozwijającego 

się przedsiębiorstwa o stabilnej pozycji, gwarantującego 

pewność i rzetelność.

klientów. 

Naszym atutem jest nowoczesny design, wysoka jakość 
wyrobów, ich funkcjonalność i trwałość. W naszej ofercie 

znajduje się kilkadziesiąt modeli wyrobów, dzięki czemu 

możemy zadowolić indywidualne preferencje i gusty 
nabywcy.

Naszą główną wartością jest zespół ludzi, który składa się  

organizacji.

Zespół ten jest dynamiczny, otwarty na innowacje i krea-

tywny we wszystkich podjętych działaniach. Łączy nas 

pasja, profesjonalizm i doświadczenie. 

Przykładamy dużą wagę do ciągłego rozwoju. Stawiamy na 

wzornictwo, rozwój technologiczny zarówno w obszarze 

nowych procesów jak i produktów. 

Inwestujemy w badanie i rozwój, co pozwala nam się 
wyróżniać i odświeżać  ofertę naszych produktów w odpo- 

wiedzi na trendy rynkowe.

Meble MAZZONI kreują wnętrze,

tworzone są zgodnie z najnowszymi trendami, w opa- 

rciu o sprawdzone, a zarazem nowoczesne techno-

logie. Łączą piękny wygląd z komfortem i jakością wyko-
nania. Projektując je połączyliśmy wiedzę o wzornictwie, 

doświadczenie i pasję. Dodaliśmy wiele funkcjonalnych, 

nowoczesnych rozwiązań, które sprawdzają się zarówno  

w tradycyjnych, jak i nowoczesnych wnętrzach. 

Zaletą naszych kolekcji jest indywidualny charakter, wygoda  

i różnorodność.  Ty wybierasz wzór, kolor, strukturę drewna, 

tkaninę oraz dokonujesz dowolnych zestawień i rozwiązań.

Decydując się na meble MAZZONI możesz być pewien ich 

najwyższej jakości i bezpieczeństwa.
 

Meble wykonane są z wysokiej jakości surowców  

i materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 

obciążenia czy wysoką temperaturę. Posiadają one atesty 
potwierdzające, że są wolne od szkodliwych substancji. 

Meble MAZZONI sprawią, że każde wnętrze nabierze wyją-
tkowego charakteru, a Twoje zadowolenie jest dla nas 

najcenniejszą nagrodą!



LEXUS

4
biała alaska 

Ława i stół w jednym. Chwila z przyja-
ciółmi będzie jeszcze milsza… 

Nowoczesne wzornictwo z wykorzy-
staniem zwracającego uwagę elemen-
tu ze stali sprawia, że ława nabiera 
elegancji. Ten metalowy detal prezen-
tuje się doskonale przy każdym wybar-
wieniu drewna, zarówno ciemnym, jak 
i jasnym.

To doskonałe rozwiązanie do nie-
dużych wnętrz. Dzięki synchronicz-
nym prowadnicom, gdy rozkładamy 
mebel z jednej strony, automaty- 
cznie przesuwa się też druga część.  
Uniesienie blatu natomiast umożliwia 
siłownik pneumatyczny. 

Cicho, łatwo, bezpiecznie i jak pięk-
nie…
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LEXUS 130-065-40-1

dąb rijeka jasny

wenge magia II 

dąb sonoma 



ASTON 120-070-40-2

6

   aksala ałaib

wenge magia II

dąb sonoma 

dąb sonoma tabac 



ASTON
Ława dla osób, które lubią meble  
z charakterem, interesujące. Filiżanka 
kawy i chwila relaksu lub spotkanie  
z przyjaciółmi będą przy niej jeszcze 
przyjemniejsze...

Oprócz pięknego, przyciągającego 
wzrok wzornictwa, ława Aston jest 
bardzo funkcjonalna. Jej blat można 
powiększyć aż do 200 cm (przy pomocy 
specjalnych przedłużek, chowanych, 
na co dzień pod blatem) oraz unieść 
aż o 20 cm! Z niedużej, zgrabnej ławy  
o wielkości 120x70x56 (dł. x szer. x wys.) 
staje się stołem o wymiarach  
200x70x76 cm!

To doskonałe rozwiązanie do nie-
dużych wnętrz, gdzie klasyczny stół 
przytłoczyłby wnętrze. Tym bardziej, 
że ławę ASTON powiększa się bły-
skawicznie. Dzięki synchronicznym 
prowadnicom, gdy rozkładamy mebel  
z jednej strony, automatycznie przesu-
wa się też druga część. Uniesienie blatu 
natomiast umożliwia, bardzo łatwy  
w obsłudze, siłownik pneumatyczny. 
Cicho, łatwo i bezpiecznie.

7
orzech california



DELUX

Ława i stół w jednym. Dzięki niej np. 
zjesz wygodnie obiad, siedząc na kana-
pie lub posurfujesz po Internecie mając 
monitor na komfortowej wysokości.

Przy pomocy wygodnej korbki znajdują-
cej się pod blatem, z łatwością uniesiesz 
go na odpowiedni poziom. Jak wysoko, 
zależy tylko od Ciebie. Powiększysz go 
używając specjalnej wkładki umieszcza-
nej w przestrzeni uzyskanej przez rozsu-
nięcie obu części blatu. 

biała alaska
dąb sonoma 

8
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DELUX 130-065-40-1 
wenge magia II

orzech california

dąb rijeka jasny



CAMEL
Chcesz wygodnie zjeść, a może posur-
fować po Internecie mając monitor  
na komfortowej wysokości? – to pro-
dukt w sam raz dla Ciebie… Ława i stół 
w jednym! 
Przy pomocy wygodnej korbki, z łatwo-
ścią uniesiesz go na odpowiedni poziom. 
Wszystko zależy od Twoich wymagań 
i potrzeby chwili.
Wysokiej jakości prowadnice zapewniają 
lekkie i wygodne przesuwanie. Prowad-
nice działają synchronicznie, wystarczy, 
więc przesunąć jedną część blatu, by dru-
ga część automatycznie, w tym samym 
czasie zrobiła to samo. Stabilne nogi  
i odpowiednia grubość blatu gwarantują 
bezpieczeństwo oraz odporność na duże 
obciążenia.

10
wenge magia II

biała alaska
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CAMEL 110-068-40-1

dąb sonoma tabac 

dąb sonoma 

wenge magia II
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RIO
Najbardziej popularny mebel z naszej 
oferty – nie pytaj, dlaczego? Po prostu 
wypróbuj…  

Ponadczasowy, pasuje wszędzie i umo- 
żliwia stworzenie naprawdę różnoro- 
dnych aranżacji. 

Wygodny i stworzony z myślą o Tobie…
Korzystając z wygodnej korbki, z łatwo-
ścią uniesiesz go na odpowiedni poziom. 
Dodatkowo możesz jego blat powiększyć 
aż o 40cm… uwierz to robi różnice…  

Stabilne nogi i pogrubiany blat dają 
Ci gwarancję bezpieczeństwa oraz 
odporność na duże obciążenia.

12
biała alaska
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RIO 130-065-40-1

dąb sonoma 

dąb sonoma  tabac

wenge magia II



BRAWO
Ława, której będą Ci zazdrościć wszy-
scy znajomi. Bardzo łatwo zamienisz  
ją w duży stół…

Kup i przekonaj się, jakie to proste.

Prowadnice stołu pomogą przesunąć 
blat w odpowiednią stronę, potem 
zostaje tylko rozłożenie blatu niczym 
książki… 

Spędzisz z nią wiele magicznych chwil…

14
dąb traviata
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BRAWO 130-065-65-1

biała alaska

wenge magia II

dąb sonoma 
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BETA 120-065-65-1

dąb sonoma 

biała alaska

wenge magia II



BETA
Brat bliźniak ławy BRAWO. W swojej 
formie bardzo podobny, jednak bez 
prowadnic i podnośnika… Zapytasz, 
jak to możliwe? Zobacz jak łatwo obrócić 
jego blat, po czym rozłożyć go na boki… 

Dla tej ławy nie ma rzeczy niemożli-
wych… Chcesz ją podnieść do góry 
– żaden problem. Użyj ukrytych ele-
mentów płyty i działaj…

17
biała alaska
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CLEO 075-075-75-1

biała alaska

wenge magia II

dąb sonoma

wenge magia II



CLEO
Ławostół CLEO to konstrukcja, da-
jąca wrażenie pewności, stabilności  
a zarazem przytulności tego mebla. 
 Małe wymiary 75x75 cm dają duże mo- 
żliwości…  

Gdy otworzysz blat niczym książkę, 
zmienisz rozmiar ławy do wymiaru 
75x150 cm. Potem podnieś ją w górę  
na taką wysokość, jak chcesz – zamień ją 
w wygodny stół.

Kolacja we dwoje – nie ma najmniejsze-
go problemu…
 
Zobacz i przekonaj się, jakich dostarczy  
Ci ona atrakcji…

19
biała alaska
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OSLO 090-080-90-1

SOLO 090-080-90-1

dąb sonoma 

wenge magia II

dąb sonoma  tabac



OSLO | SOLO
Nieduża, zgrabna ława, nawiązują-
ca wzornictwem do stylu skandy-
nawskiego. Jej niewątpliwą zaletą jest 
możliwość powiększenia i podwyższenia 
mebla. 

Mechanizm otwierania kryje się pod 
blatem. Jest bardzo łatwy w obsłudze.  
Po podniesieniu blatu, wysuwa się 
złożony podnośnik. Po jego pełnym 
rozłożeniu, część blatu należy otworzyć 
(jak książkę) i położyć na tym meta-
lowym “rusztowaniu”. Uzyskujemy w ten 
sposób stabilny i odporny na obciążenia 
mini stół. 

To bardzo wygodny pomysł dla nie- 
dużych pokoi, w których standardowy 
stół się nie mieści lub wnętrz, gdzie nie 
jest on potrzebny na co dzień.

Bogata kolorystyka oklein umożliwia 
dopasowanie koloru ławy do indywidu-
alnych preferencji.

21
biała alaska



PABLO 125-065-00-0

PABLO
Absolutna klasyka. Ława, która sprawdzi się w każdym wnętrzu. Bez zbędnych ozdób  
i funkcji, dlatego opierająca się przemijającym modom. Jej zaletami, prócz bezpretensjo-
nalnego wzornictwa, są: wygodna półka pod blatem oraz wysokiej jakości komponenty, 
które sprawiają, że PABLO przetrwa lata w doskonałej formie.

22

biała alaska

wenge magia II

dąb sonoma 



MARCO
Kolekcja dla wszystkich kochających prostotę i minimalizm. Ława, której zaletą jest brak 
jakichkolwiek ozdób i wzorów. To sprawia, że idealnie pasuje do różnorodnych aranżacji. 
Zarówno tych bardzo nowoczesnych, jak i eklektycznych. Jej wzornictwo jest ponadcza-
sowe.

MARCO 125-065-00-0

23
dąb sonoma 

wenge magia II

biała alaska



POLO 
Prosty, nowoczesny stolik-ława. Pasuje wszędzie i umożliwia stworzenie naprawdę róż-
norodnych aranżacji. Może stać sam lub można ustawić dwa obok siebie. Asymetrycznie. 
Można na nim postawić telewizor lub traktować go jak stolik-pomocnik stojący z boku 
sofy, jako uzupełnienie klasycznej, większej ławy.

24

biała alaska

wenge magia II

dąb sonoma 
POLO 065-065-00-0



FALCO
Klasyczna ława, pomyślisz? Zwróć uwagę na jej nogi...  Dzięki ich kształtowi nie tylko 
półka pod blatem może być przestronniejsza, lecz dodatkowo cała bryła mebla staje się 
wizualnie lżejsza. Takie niuanse niejednokrotnie decydują o charakterze całego wnętrza. 
Dzięki nim FALKO równie dobrze będzie się prezentował w większych, jak i niedużych 
pokojach.

biała alaska

dąb sonoma 

wenge magia II

FALCO 110-068-00-0
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GALAXY
Bardzo ciekawa wizualnie i funkcjonalna 
ława.  Przestrzenna, o nowoczesnym 
wzornictwie, nie można jej nie zauwa-
żyć. Symetryczne podziały mebla oraz 

także wybrać jednolitą kolorystykę cało-
ści) nadają mu charakteru. Nóżki umiesz-
czone są głębiej, co sprawia, że mebel 
wygląda jakby unosił się nad podłogą.

-
prawdę wiele. Dzięki nim łatwo i przy-
jemnie utrzymasz porządek. Wysuwają 
się dzięki wysokiej jakości cichobieżnym 

które zabezpieczają przed trzaskaniem 
przy zamykaniu oraz chronią nasze palce.

Barwa i wykończenie korpusu oraz fron-

zarówno wersja gładka, jak i z rysunkiem 
słojów. Błyszcząca lub matowa.

26
biała alaska / orzech california



GALAXY 085-085-00-0

27

biała alaska / dąb traviata

biała alaska / dąb sonoma

biała alaska / dąb paris



IRON 110-070-00-0
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biała alaska / czarny połysk

dąb traviata / biała alaska

biała alaska / wenge magia II



IRON
Mebel nawiązujący wyglądem do naj-
lepszych światowych wzorów. Interesu-
jący podział blatu uwydatniają okleiny  
w różnych barwach. Można je swobodnie 
wybierać spośród dostępnych kolorów,  
a także zamówić ławę w jednym odcie-
niu okleiny. Srebrzyste metalowe nóżki 
sprawiają, że mebel prezentuje się lekko.  
Nie będzie więc przytłaczał nawet  
w niedużym pokoju.

Gdy przesuniemy blat ławy, uzyskujemy 
dostęp do przestronnego „schowka” np. 
na gazety, magazyny, piloty do sprzętu 
RTV, inne drobiazgi. 

Przesuwanie blatu umożliwiają wysokiej 
jakości, ciche prowadnice.

29
biała alaska / wenge magia II



ALFA
Jeśli lubisz oryginalne meble, ALFA jest 
propozycją dla Ciebie. Jeśli w dodatku 
preferujesz meble funkcjonalne, któ-
rych przeznaczenie można zmieniać,  
w zależności od nastroju, to już na pew-
no nie musisz szukać dalej. ALFA może 
pełnić rolę szafki, stolika nocnego, ławy 
lub cokolwiek innego, co Ci przyjdzie do 
głowy. Może być ustawiona pojedynczo 
lub kilka obok siebie (jak nowoczesna 
meblościanka).

Połączenie dwóch barw oklein (kolor 
frontów do wyboru) i nietypowe nóżki 
dają bardzo ciekawy efekt wzorniczy, 
podkreślając nowoczesną formę mebla. 
Może się on stać głównym akcentem 
wnętrza.

Z każdej strony bryły znajduje się 
 

z drugiej płytsza. Idealne na mniejsze  
i większe przedmioty. Wysuwają się na 
wysokiej jakości cichobieżnych prowad-
nicach kulkowych. 

30
biała alaska / orzech caravaggio



ALFA 090-064-00-0
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dąb arlington / biała alaska

dąb traviata / biała alaska

biała alaska / dąb sonoma

wenge magia II / biała alaska
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OMEGA
Wyjątkowa a zarazem ekstrawagancka, 
tak można opisać tą ławę. Jeśli taki je-
steś, to propozycja właśnie dla Ciebie… 

W zależności od Twoich upodobań może 
pełnić rolę szafki, stolika nocnego, ławy. 
Połączenie kolorów ławy (kolor frontów 
do wyboru) daje bardzo ciekawy efekt 
wzorniczy, podkreślając nowoczesną 
formę mebla. Z całą pewnością stanie się 
ona głównym akcentem wnętrza.

Z każdej strony mebla znajduje się syme-

32
biała alaska / orzech caravaggio



OMEGA 090-060-00-0
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biała alaska / dąb traviata

biała alaska / dąb sonoma

biała alaska / wenge magia II

biała alaska / orzech california



TWIST 110-055-30-1
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dąb rijeka jasny / wenge magia II

dąb paris / biała alaska

wenge magia II / biała alaska

biała alaska / wenge magia II biała alaska/ dąb sonoma biała alaska/ dąb traviata



TWIST
Na początku uwagę zwraca intrygująca 
asymetryczność ławy. Potem zauważa-
my funkcjonalne półki, których zróżni-
cowana wielkość pozwala, by układać 
na nich przedmioty o różnych kształtach  
i wymiarach (nawet spore albumy, na 
które nie zawsze jest miejsce na rega-
łach). Następnie okazuje się, że TWIST to 
prawdziwy mebel do zadań specjalnych  
- w jego dolnej części znajduje się także 

-
dę wiele pomieści. Otwiera się ją przez 
przyciśnięcie frontu. Wysuwa się na 
wysokiej  jakości cichych prowadnicach. 

Ale to nie koniec - nazwa mebla nawią-
zuje do jego cechy charakterystycznej - 
możliwości obracania elementami ławy. 
Mechanizm umożliwiający poruszanie 
segmentami jest niewidoczny. Jego 
wysoka jakość zapewnia wieloletnie, 
komfortowe użytkowanie. Nóżki ławy 
wykonane są z chromowanego PCV.

35
dąb arlington / biała alaska



NEO 080-080-00-0

36
orzech california / biała alaska

wenge magia II / biała alaska

dąb sonoma / biała alaska

biała alaska / dąb sonoma

biała alaska / orzech california



NEO
Baw się, zmieniaj, przekładaj. Z NEO 
każdy dzień może być inny. NEO to ława 
dla tych, którzy lubią zmiany i zabawę 
meblem. Ale NEO to także rozwiązania, 
które umożliwiają dopasowanie mebla 
do aktualnych potrzeb. Magazyny czy 
gazety możesz ustawić pionowo lub 
ułożyć poziomo. Możesz w otwór wsunąć 
oba pojemniki, ale możesz też umieścić 
je po obu stronach mebla. 

Dzięki temu Twój mebel wciąż się prze-
obraża, dostosowując do Ciebie. Zobacz, 
jakie dajemy Ci możliwości! Na wszystko 
znajdzie się właściwe miejsce!

W zestawie masz dwie duże i cztery małe 
skrzynki oraz cztery miejsca, gdzie mo-
żesz je umieścić. Eksperymentuj...

37
biała alaska / orzech california



DOT 110-055-00-0

38

wenge magia II 

biała alaska

wenge magia II 



DOT
Ława albo stolik RTV w pokoju dzien-
nym, a może oryginalny, niski regalik 
lub np. szafka na buty i drobiazgi  
w przedpokoju? Wszystko zależy od 
Twojej wyobraźni. DOT wszędzie będzie 
wyglądać doskonale. Jest oryginalny, 
lekko się prezentuje i jest po prostu inte-
resujący. Każdy zwróci na niego uwagę. 

Ciekawie skomponowane półki sprawia-
  cąjazczseimzor ćiwab ęis zseżom eż ,ąj

na nim bibeloty, a jednocześnie wy-
godnie poukładasz wszystko, co chcesz. 

  ezsrezs ,ezsżin i ezsżyw ytoimdezrP  
i węższe.

Dostępny w szerokiej gamie barw i wy-
kończeń. Nóżki wykonane są z chromo-
wanego PCV. 

39
biała alaska



HUGO 
Umożliwia stworzenie nowoczesnej aranżacji. Wszędzie znajdzie się dla niego miejsce. Nieduży, zgrabny, mobilny. 

lampkę, okulary, tabletki, kosmetyki. 

HUGO 040-040-00-0

40

dąb sonoma 

wenge magia II 

biała alaska



BOSS 050-050-00-0

BOSS 
BOSS to sprytne uzupełnienie aranżacji. Zajmuje niewiele miejsca, więc można go ustawić niemal wszę-
dzie. W pokoju dziennym, sypialni, gabinecie, przedpokoju, a nawet łazience. Zastąpi ławę, stolik-po-
mocnik, szafkę nocną, kwietnik. Z przyjemnością przyjmie wszystkie drobiazgi, które na nim postawimy 

41
biała alaska

wenge magia II 

dąb sonoma 



COLT
Klasyczny stół dla ceniących klasykę w nowo-
czesnym wydaniu. Do pokoju dziennego lub 
jadalni. Dostępny w szerokiej gamie wybar-
wień i wykończeń - może być gładki lub mieć 
wyraźny rysunek drewna. Dlatego łatwo go 
dopasować do każdego wnętrza i różnych 
mebli. Stabilny. Wygodnie usiądzie przy nim 
6-8 osób. Od razu można więc zacząć plano-
wać rodzinną uroczystość.

Stół dostępny jest w dwóch wielkościach do 
wyboru, dzięki czemu może stać się częścią 
aranżacji mniejszych i większych pokoi.

Jego blat można powiększyć dzięki specjal-
nej wkładce umieszczanej w środku blatu, 
po jego rozsunięciu. Wysokiej jakości pro-
wadnice zapewniają szybkie i bezpieczne 
rozkładanie oraz składanie mebla. Przy stole 
COLT każde spotkanie będzie przyjemnością.

42
dąb sonoma 
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COLT  120-080-40-1
                140-080-40-1

dąb sonoma 

wenge magia II

wenge magia II



LOFT
Konstrukcja dająca wrażenie pewności, stabil-
ności i przytulności. Stół wzornictwem nawią-
zuje do niezapomnianego stylu art deco (pa-
suje do ławy ASTON z naszej oferty), jednak 
nowoczesne materiały oraz detale (element 
ze srebrzystej stali) sprawiają, że jest nieba-
nalnym elementem współczesnych aranżacji.

LOFT nie tylko pięknie wygląda, jest także 
funkcjonalny. Warto zwrócić uwagę na stopę 
kolumnowej nogi - zaprojektowaliśmy ją tak, 
by krzesła można było bezproblemowo dosu-
nąć do stołu i by stały przy nim równo.

44
wenge magia II
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LOFT 120-090-40-2  
biała alaska / dąb sonoma 

dąb traviata

wenge magia II
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dąb traviata

biała alaska / dąb sonoma biała alaska / dąb sonoma 

dąb traviata



AWATAR

47

AWATAR może zainteresować zarówno 
osoby poszukujące klasycznego sto-
łu z możliwością wydłużenia blatu, jak  
i lubiących ciekawe rozwiązania wzornicze. 
Prosta forma mebla wpasuje się w różno-
rodne aranżacje. Wybierając wersję o jedno-
litej kolorystyce zyskujemy efekt stonowanej 
elegancji. Zestawiając ze sobą nogi mebla  
w barwie kontrastującej z blatem otrzymu-
jemy zwracającą uwagę, nieszablonową 
stylizację.

Do wyboru nogi w kolorze białym, wen-
ge lub dąb sonoma. Wszystkie doskonale 
komponują się z dowolnie wybranymi  
z naszej oferty barwami blatów.

biały / dąb sonoma 



AWATAR 140-090-60-1
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biały / wenge magia II

biały / dąb paris

biały/ wenge magia II



biały / biały połyskbiały / biała alaska biały / biała alaska

biały / orzech california biały / dąb traviata wenge / biała alaska
4949
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wenge / orzech california

wenge / wenge magia II

wenge / wenge magia IIwenge / orzech california

wenge / dąb traviata

wenge / dąb paris
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dąb sonoma / biała alaska

dąb sonoma / biała alaska dąb sonoma 

dąb sonoma / dąb traviata 

dąb sonoma 
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ROYAL

Fornirowany, a więc zachwycający szla-
chetnym rysunkiem drewna i nierów-
nościami wybarwień (potwierdzającymi 
naturalne pochodzenie forniru). O po-
nadczasowej stylistyce, która z łatwością 
opiera się upływającemu czasowi i zmie-
niającym się modom. Idealny dla osób 
wymagających, zwracających uwagę na 
detale i poszukujących najwyższej jako-
ści. Stół ROYAL, kwintesencja dobrego 
gustu.

Złożony jest nieduży (120x90 cm). Po 
maksymalnym rozłożeniu (do 270 cm!) 
i wykorzystaniu obu wkładek przedłu-
żających, usiądzie przy nim wygodnie 
liczna rodzina. Eleganckie prowadnice 
umożliwiające synchroniczne rozsunięcie 
blatu mają aluminiowy trzon i hamulec 
zapewniający bezpieczeństwo palcom. 
Wkładki powiększające ukryte są wy-
godnie pod blatem.

Stół dostępny jest w różnych wybarwie-
niach do wyboru.

ROYAL 120-090-50-3
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OLIMP

Elegancki, stylowy stół, idealnie pasu-
jący do klasycznie urządzonych wnętrz. 
Charakterystycznie wygięte nogi i fre-
zowania dodają mu uroku. OLIMP jest 
wykończony fornirem, co sprawia, że 
wyraźnie na nim widać naturalny rysu-
nek drewna. Możliwe są też nierówności 
wybarwienia, potwierdzające naturalne 
pochodzenie materiału, z którego jest 
zrobiony. To mebel dla osób ceniących 
najwyższą jakość i precyzję wykonania.

OLIMP jest stołem rozkładanym. 
Jest duży już w wyjściowej formie 
(260x100cm), ale jego maksymalna 
długość to aż 400cm! Osiągnięcie tak 
spektakularnego efektu jest możliwe 
dzięki nietypowej budowie nóg mebla 
- są podzielone (pionowo) na pół. Roz-
kładając stół, przesuwamy wraz z bla-
tem część nóg, więc po maksymalnym 
powiększeniu, mebel ma ich aż 8. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu stół jest - w każdej 

na obciążenia. 

Wybarwienia do wyboru z próbnika 
kolorów.

OLIMP 160-100-60-4
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BELLINI

Pasuje zarówno do pokoju dziennego, 
jadalni, jak i gabinetu. Ozdobne guziki 
sprawiają, że wpasuje się we wnętrza 
wykończone nowocześnie, ale równie 
dobrze będzie wyglądać w klasycznych 
aranżacjach. Wszystko zależy od rodzaju 
materiału obiciowego, jaki wybierzesz. 
To tkanina ma bardzo duży wpływ na 
ostateczny wygląd i charakter krzesła 
BELLINI.

54
wenge | tkanina: Candy 10 biały | tkanina: Candy 17



BELLA CAPRI

Tapicerowane krzesło, które sprawia, że aran-
żacja wnętrza staje się przytulniejsza, a długie 
biesiady przy stole wygodne i przyjemne.

Krzesło dostępne jest w różnych materiałach 
obiciowych, do wyboru z próbnika. My propo-
nujemy, wyglądającą jak szlachetnie postarzo-
na skóra, tkaninę (widoczną na zdjęciu), która 
nie tylko pięknie wygląda, jest też bardzo miła 
w dotyku.

Lekkie i zgrabne wizualnie krzesło, pasu-
jące do mniejszych i większych pokoi. Bar-
dzo wygodne za sprawą tapicerowanego 
siedziska i oparcia. Dostępne w różnych 
materiałach obiciowych do wyboru. Także 
kolor nóżek można wybrać, co sprawia, 
że CAPRI możemy łatwo dopasować do 
stylu, w jakim jest urządzony nasz pokój 
oraz do wybarwień mebli, które mamy 
już w domu.

55
wenge |  tkanina: Camel 7 buk naturalny | tkanina: Niagara 16



CARO

Delikatny wzór rombów na krześle CARO 
jest subtelną ozdobą. Deseń ten jest wi-
doczny wyłącznie na oparciu i siedzisku 
mebla. To sprawia, że całość prezentuje 
się bardzo elegancko, a krzesło może 
być elementem wnętrz o różnorodnej 
stylistyce.

Kolorystyka tkaniny oraz wybarwienia 
nóżek mebla do wyboru z próbnika.

FABIO

Wyraziste, zwracające uwagę przeszycia są 
ozdobą krzesła. Geometryczny podział oparcia 
podkreśla nowoczesną formę tego modelu.  
To zdecydowanie propozycja dla osób, które lu-
bią się wyróżniać, a zarazem dokładnie wiedzą, 
czego chcą.

56
dąb sonoma tabac | tkanina: Aston pik/Aston 22 biały | tkanina: Candy 4
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HILTON

Patrząc na to krzesło od razu przycho-
dzi na myśl wrażenie komfortu i luk-
susu. HILTON doskonale prezentuje się  
w tkaninie przypominającej szlachetnie 
starzoną skórę. Podkreśla jego reprezen-
tacyjną formę. Równie dobrze będzie wy-
glądać w materiale podobnym do zamszu. 
Jeśli wybierzesz delikatną plecionkę, 
krzesło nabierze bardziej nowoczesnego 
charakteru.

GOBI

GOBI jest bardzo komfortowe za sprawą 
tapicerowanego siedziska oraz oparcia. 
Jest też eleganckie, dzięki subtelnym 
przeszyciom, dodającym charakteru.  
Na GOBI przyjemnie się patrzy i wygodnie  
z niego korzysta. Od Ciebie zależy czy 
przeszycia będą w kolorze materiału, 
którym wykończone będzie Twoje krze-
sło, czy wolisz wersję kontrastową. Także 
barwę nóżek możesz wybrać zgodnie  
z preferencjami.

57
wenge |  tkanina: Camel 3 wenge | tkanin: Camel 1



ZARRA OPTIMA
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czereśnia antyczna | tkanina: Aston 2czereśnia antyczna | tkanina: Aston 1

Stylowe, a zarazem eleganckie krzesło 
wykonane z drewna bukowego. Ideal-
nie pasuje do stołu OLIMP wykonanego 
w tym samym stylu. Unikalny wzór  
w drewnie na oparciu w połączeniu z wy-
braną przez Ciebie tapicerką sprawia po-
czucie elegancji. Kolor wybarwienia oraz 
tapicerki należy wyłącznie do Ciebie, 
abyś czuł się jak najbardziej komfortowo.

Eleganckie krzesło z tapicerowanym 
siedziskiem oraz oparciem. Uwagę przy-
kuwa połączenie drewna z tkaniną na 
oparciu. Nadaje to temu krzesłu stylu  
i elegancji. Pasuje zarówno do jadalni 
jak i salonu. Bardzo elegancko wygląda  
w połączeniu ze stołem OLIMP. 
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MONACO

59

DAFNE

wenge | tkanina: Aston 1wenge | tkanina: Aston 1

Prostota i elegancja, tak można ująć to 
krzesło. Wykonane w całości z drewna 
bukowego, posiada tapicerowane sie-
dzisko oraz wydłużone oparcie. Idealnie 
pasuje do stołów o prostych kształtach. 
Zarówno do klasycznych kuchni, jadalni 
jak i salonów. 

Prostota tego krzesła sprawia, że idealnie 
pasuje zarówno do kuchni jak i jadalni. 
Krzesło wykonane w całości z drewna 
bukowego posiada wyłącznie tapicero-
wane siedzisko.

Duży wybór tkanin oraz wybarwień 
drewna, gwarantuje że na pewno dopa-
sujesz je do swojego wnętrza.



LEXUS 130-065-40-1

ASTON 120-070-40-2

DELUX 130-065-40-1

CAMEL 110-068-40-1

RIO 130-065-40-1

BRAWO 130-065-65-160

ławostoły



CLEO 075-075-75-1

SOLO 090-080-90-1

OSLO 090-080-90-1

MARCO 125-065-00-0

BETA 120-065-65-1

61

PABLO 125-065-00-0

ławy



 

FALCO 110-068-00-0

GALAXY 085-085-00-0

IRON 110-070-00-0

ALFA 090-064-00-0

OMEGA 090-060-00-062

POLO 065-065-00-0



TWIST 110-055-30-1

HUGO 040-040-00-0

DOT 110-055-00-0

NEO 080-080-00-0

BOSS 050-050-00-0

COLT 120-080-40-1 | 140-080-40-1 63

 pomocniki

stoły i krzesła



AWATAR 140-090-60-1

BELLAROYAL 120-090-50-3

BELLINI

OLIMP 160-100-60-4LOFT 120-090-40-2
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FABIO ZARRA

OPTIMA

MONACO

CAPRI HILTON

DAFNECARO GOBI
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