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Copyright by GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. 2022. Opracowanie graficzne i merytoryczne stanowi własność firmy GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. Kopiowanie oraz wykorzystywanie w jakikolwiek sposób materiałów bez
pisemnej zgody GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. jest zabronione. Wszystkie przedstawione produkty, niezależnie od sposobu ich oznaczenia w katalogu, dostępne będą wyłącznie do wyczerpania zapasów magazynowych
u sprzedawców. GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie odpowiada za dostępność produktów u danego sprzedawcy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wygląd niektórych
produktów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub drukarskie. Ceny podane w Katalogu produktów wiosna/lato 2022 są cenami rekomendowanymi i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
zawiadomienia. Każdy punkt ma prawo stosować własne ceny. Producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej produktów. Dostępność produktów przedstawionych w katalogu jest uzależniona od
dostaw producentów. GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie gwarantuje ciągłości dostaw produktów do poszczególnych sprzedawców, ale zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość tych dostaw. Szczegóły
promocji wskazanych w Katalogu znajdują się u sprzedawców.
GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za promocje organizowane przez producentów poszczególnych marek, w tym również za poprawność warunków promocji i linków zamieszczonych w Katalogu.

PANELE DEKORACYJNE STUDIO 21
Panele dekoracyjne to prosty sposób, by samodzielnie odmienić wnętrze. Możesz je zamontować własnoręcznie. Szeroka gama barw i form welurowych modułów daje nieskończone możliwości
tworzenia. Wymienne moduły pozwalają modyfikować kompozycję również po jej zamontowaniu.

Panel tapicerowany

Panel tapicerowany

Panel tapicerowany

Panel tapicerowany

DEKOR 30 × 60

DEKOR 15 × 60

DEKOR 30 × 35

DEKOR 30 × 30

Materiał: pianka antyalergiczna wysokiej
jakości, płyta HDF, tkanina • Wykończenie
hydrofobowe i antypilingowe • Tkanina łatwa w czyszczeniu • Ścieralność: >100 000
• Waga: 230 g/m2 • Wymiary: 3 × 60 × 30 cm
• Kolory: pink (38) / graphite (27) / honey (33) /
green (10) / gray (51) / blue (11)

Materiał: pianka antyalergiczna wysokiej
jakości, płyta HDF, tkanina • Wykończenie
hydrofobowe i antypilingowe • Tkanina łatwa w czyszczeniu • Ścieralność: >100 000
• Waga:230 g/m2 • Wymiary: 3 × 60 × 15 cm
• Kolory: pink (38) / graphite (27) / honey (33) /
green (10) / gray (51) / blue (11)

Materiał: pianka antyalergiczna wysokiej
jakości, płyta HDF, tkanina • Wykończenie
hydrofobowe i antypilingowe • Tkanina łatwa w czyszczeniu • Ścieralność: >100 000
• Waga: 230 g/m2 • Wymiary: 3 × 35 × 30 cm
• Kolory: pink (38) / graphite (27) / honey (33) /
green (10) / gray (51) / blue (11)

Materiał: pianka antyalergiczna wysokiej
jakości, płyta HDF, tkanina • Wykończenie
hydrofobowe i antypilingowe • Tkanina łatwa w czyszczeniu • Ścieralność: >100 000
• Waga:230 g/m2 • Wymiary: 3 × 30 × 30 cm
• Kolory: pink (38) / graphite (27) / honey (33) /
green (10) / gray (51) / blue (11)

LAMELKI ŚCIENNE MAROKA
Lamele na ścianę wykonane z drewna stworzą efekt 3D na Twojej ścianie. Możesz je zamontować pionowo albo
poziomo, a nawet na suficie. Z lameli możesz też zrobić ściankę działową. Scal elementy konstrukcji odpowiednim
łącznikiem i ustaw w dowolnym miejscu.
Lamele są mocowane na listwie bazowej. Możesz ją przykleić albo przykręcić śrubami do ściany lub sufitu. Zalecamy użycie kleju do drewna. Lamele dekoracyjne są wykonane z płyty MDF. Okleina na ich powierzchni naśladuje
naturalne drewno. Duży wybór wybarwień daje szerokie możliwości aranżacyjne.

DOSTĘPNE WYMIARY:

2800 × 28 × 40 mm
LICZBA W PACZCE:
12 szt.
Lamelki

DĄB WOTAN

Lamelki

Lamelki

DĄB BERGEN

DĄB SONOMA

LM002

LM001

Lamelki

DĄB SZARY
LM004

LM003

Lamelki

Lamelki

Lamelki

Lamelki

Lamelki

Lamelki

LOFT

ORZECH RUSTYK

BIAŁY

DĄB WIOSENNY

DĄB CATANA

WENGE JAPOŃSKIE

Lamelki

Lamelki

Lamelki

Lamelki

Lamelki

Lamelki

DĄB BIAŁY

SZARY MATT

JESION PRO

ORZECH PRO

DĄB PRO

CZARNY

LM005

LM011

LM006

LM012

LM007

LM013

LM008

LM014

LM009

LM015

LM010

LM016

Cała kuchnia
w jednym miejscu.
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PRACTIC – AKCESORIA KUCHENNE POLSKIEJ PRODUKCJI
Oferta polskiego producenta Practic jest kierowana do klientów indywidualnych oraz firm. Producent oferuje m.in. produkty z drewna oraz akcesoria kuchenne bio, które są ekologiczną alternatywą dla plastikowych wyrobów.

30 cm

55,59,-

Inteligentna maselniczka

BĄBLE / CZARNA / KAMIEŃ

Z pomocą tej nowoczesnej maselniczki uzyskasz świeże masło bez korzystania z lodówki. Maselniczka na wodę z opatentowaną formułą utrzymuje
masło miękkie i gotowe do użycia przez długi czas.
• Wymiary: 10 × 16,5 × 10 × cm
• Kolory: czarny / szary / biały

49,-

Zestaw 3 desek na stojaku

VEGANA

Plastikowe deski w trzech rozmiarach zabezpieczą blat podczas pracy. Deski są wyposażone w antypoślizgowe gumki w kontrastowym kolorze. Na
powierzchni desek i stojaka są mieniące się drobinki.
• Wymiary: rozmiar S: 0,7 × 30,3 × 15,2 cm; rozmiar M: 0,8 × 35,5 × 18,5 cm;
rozmiar L: 0,8 × 40,5 × 22 cm; stojak: 16,3 × 12,2 × 6,3 cm
• Kolor: czarny kosmos

129,-

Pojemnik do segregacji odpadów

BINI

Drewniana deska

DESKA OBROTOWA DO PIZZY

40 cm

65,-

Wytrzymała drewniana struktura nie tępi noży. Produkt zabezpieczy blat kuchenny przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Drewniany materiał ma naturalne właściwości bakteriobójcze. Płynny obrót ułatwia korzystanie z niej.
• Wymiary: 5 × 40 × 40 cm / 3,5 × 35 × 35 cm

99,-

39,-

Pojemnik do sortowania odpadów dzięki niewielkim wymiarom zmieści się do szafki pod zlew. Możesz połączyć pojemniki w potrójny zestaw. Kosze wyposażono w system „klik” – po otwarciu pokrywa kosza zatrzymuje się.
Pokrywy mają w kolory, które intuicyjnie pomagają w segregacji. W pokrywie znajduje się pojemnik na filtr zapachowy. W zestawie znajdziesz naklejki, które ułatwią Ci segregację śmieci.
• Wymiary pojemnika: 54 × 25 × 39 cm • Dostępne kolory: niebieska pokrywa / zielona pokrywa / żółta pokrywa / brązowa pokrywa / szara pokrywa
• Kolory w zestawie 3 koszy: niebieska pokrywa, żółta pokrywa, zielona pokrywa • Kolory w zestawie 4 koszy: żółta pokrywa, zielona pokrywa, niebieska pokrywa, brązowa pokrywa

PANELE ART PARET LISTWOWE I MODUŁOWE, RĘCZNIE WYKONANE Z DREWNA WYSOKIEJ JAKOŚCI
Drewniane panele ścienne dodadzą Twojemu wnętrzu przytulności. Cechuje je elegancki wygląd i funkcjonalność. Idealnie
wkomponują się w Wasze wnętrza. Kolorystyka została dobrana tak, by zaspokoić nawet najbardziej wymagającego klienta.

590 zł/m

2

590 zł/m

590 zł/m

2

2

590 zł/m

2

Panel dekoracyjny listwowy

MONE / CASSO / LANGELO / DEMONE
Panele z czarnej, melaminowanej płyty drewnopochodnej, do której mocowane są listwy z czarnego MDF-u barwionego w masie wykończone szczotkowanym fornirem naturalnym.
Wymiary: 2 x 50 x 275 cm • Wykończenie: lakier • Rodzaj forniru: dąb • Kolor: 4 wybarwienia do wyboru • Liczba sztuk w kartonie: 1 (1,375 m2)

450 zł/m

2

690 zł/m

680 zł/m

2

2

Panel dekoracyjny frezowany

Panel dekoracyjny jodełka

Wymiary: 1 x 50,5 x 50,5 cm • Wykończenie: lakier • Rodzaj forniru: dąb • Materiał bazowy:
płyta MDF • Liczba sztuk w kartonie: 4 (1,02 m2)

Wymiary: 1 x 50,5 x 50,5 cm • Wykończenie: lakier • Rodzaj forniru: dąb • Materiał bazowy:
płyta MDF • Liczba sztuk w kartonie: 4 (1,02 m2)

REMRA I OYA

4

Cała kuchnia
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MIRRO

BOGATA OFERTA PRODUKTÓW - POWTARZALNOŚĆ WYBARWIEŃ
W ofercie Panmar Wood można znaleźć zarówno blaty surowe, jak i wykończone w różnych wybarwieniach (olejowane i utwardzone UV). Do dyspozycji są kolory: Crystal (bezbarwny), Pearl (biały), Quartz (szary) oraz Onyx (czarny). Zautomatyzowana technologia zabezpieczenia powierzchni
blatów gwarantuje powtarzalność kolorów na najwyższym poziomie. Istnieje możliwość wycięcia finalnie wykończonych blatów według indywidualnego projektu. Ponadto pracownicy Panmar Wood to przeszkolona ekipa serwisowa, która w wielu przypadkach jest w stanie naprawić blat
bez konieczności demontażu mebli.*

*ograniczony zasięg terytorialny

PANMAR WOOD – NATURALNE PIĘKNO DREWNA
Jako jedyna firma w Europie Panmar Wood posiada innowacyjną, nowoczesną technologię zabezpieczenia powierzchni blatu z litego drewna,
Panmar Protection. Powierzchnia zabezpieczona jest olejowoskami oraz utwardzana promieniami UV. Każdy blat jest 3-krotnie olejowany zarówno
na stronie A, jak i B. Każda z warstw jest utwardzona technologicznie. Dostępne stoki magazynowe wszystkich produktów pozwalają maksymalnie
przyspieszyć czas realizacji zamówienia: do 10 dni blaty w całych formatkach, maksymalnie do 30 dni – projekty na indywidualne zamówienia.

BLATY DĘBOWE
Powierzchnia blatu jest szlifowana. Płyty dębowe wykonane są z litych lameli drewnianych, łączonych złączem typu mikrowczep. Lamele klejone są na
długości i szerokości. Grubość blatu wynosi 40 mm, a w przypadku blatu surowego dostępna jest również grubość 18 i 27 mm.
DOSTĘPNE WYMIARY:

40×625×1900 mm R3
40×625×2600 mm R3

40×625×3000 mm R3
40×625×4200 mm R3
40×700×3200 mm R0

BLAT DĄB SUROWY*

40×920×2450 mm R3
40×1200×2650 mm R3
40×1200×3200 mm R0

27×625×3050 mm R0*
27×625×4200 mm R0*
18×400×2000 mm R0*

PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD PROTECTION

BLAT DĄB CRYSTAL BEZBARWNY

BLAT DĄB PEARL BIAŁY

BLAT DĄB QUARTZ SZARY

BLAT DĄB ONYX (CZARNY)

BLATY ORZECHOWE
Powierzchnia blatu jest szlifowana. Grubość wynosi 40 mm. Płyty wykonane są
z drewna orzechowego. Lamele łączone są na mikrowczep.
DOSTĘPNE WYMIARY:

40x625x3000 mm R3

PANMARWOOD PROTECTION

40 × 920 × 2450 mm R3

BLAT ORZECH SUROWY

BLAT ORZECH CRYSTAL
BEZBARWNY

BLATY BUKOWE
Powierzchnia blatu jest szlifowana. Grubość wynosi 40 mm. Płyty wykonane są
z drewna bukowego. Lamele łączone są na mikrowczep.
DOSTĘPNE WYMIARY:

40x625x1900 mm R3
40x625x3000 mm R3

PANMARWOOD PROTECTION

40 × 625 × 2600 mm R3
40 × 920 × 2450 mm R3

BLAT BUK SUROWY

BLAT BUK CRYSTAL BEZBARWNY

Cała kuchnia
w jednym miejscu.
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MŁYNKI FIRMY PEUGEOT UŻYWANE SĄ NA CAŁYM ŚWIECIE OD BLISKO 200 LAT, BĘDĄC IKONĄ FRANCUSKIEJ KUCHNI
Każdy młynek jest wyposażony w metalowy mechanizm mielący (za wyjątkiem modeli do mokrej soli morskiej), przystosowany do danego rodzaju przyprawy.
Młynki do soli mielą sól grubą, morską i kamienną. W młynkach do pieprzu mechanizm ze spiralnymi żarnami gwarantuje optymalne mielenie ziaren. Grubość mielenia można ustawić bądź poprzez tradycyjną płynną regulację, bądź przez wybór jednego z 6 stopni grubości (modele z mechanizmem U-select).
Jakość mechanizmu jest potwierdzona dożywotnią gwarancją.
od

149,-

Młynki z drewna oliwnego

Młynki ze stali nierdzewnej

Młynki z postarzanego drewna

Młynki z drewna bukowego

Młynki z drewna oliwnego
z metalową nakrętką. Regulacja grubości mielenia górną
gałką.
• Wysokość: 18 cm / 22 cm

Młynki ze stali nierdzewnej.
Mechanizm U-Select.
• Wysokość: 18 cm / 22 cm /
30 cm

Młynki z postarzanego drewna, wykonane ręcznie. Regulacja grubości mielenia górną
gałką.
• Wysokość: 18 cm / 22 cm

Młynki z drewna bukowego
z mechanizmem U-Select.
• Wysokość: 12 cm / 18 cm /
22 cm / 30 cm
• Kolory: naturalny / czekoladowy / czerwony lakier / czarny lakier / biały lakier

PARIS OLIVIER

PARIS CHEF

PARIS ANTIQUE

Sprzedawane w ładnym kartonowym opakowaniu.

Młynki z akrylu i stali nierdzewnej

Młynki z akrylu i stali nierdzewnej

Młynki z drewna bukowego /
oliwnego

Nowoczesny wygląd akrylu
i stali nierdzewnej oraz magnetyczne wieczko.
• Wysokość: 16 i 21 cm

Transparentny akrylowy korpus łączy się z elementami
stali nierdzewnej.
• Wysokość: 14 cm

Młynki z drewna bukowego
lub oliwnego. Kolory: graphite
/ czarny mat / olivier.
• Wysokość: 12, 15 i 20 cm

DAMAN

OSLO

FIDJI

PARIS

Młynki z drewna bukowego

TAHITI

Młynki z drewna bukowego.
Zestawy sól + pieprz w harmonizujących barwach. Zestawy kolorów: duo / wiosna
/ lato / jesień / zima.
• Wysokość: 15 cm / zestaw
duo: 15 i 20 cm

REVOL TO MARKA Z 250-LETNIĄ HISTORIĄ, KTÓREJ PORCELANA JEST POŁĄCZENIEM TRADYCJI I NOWOCZESNEGO DESIGNU
Tej porcelany najwyższej jakości można używać do serwowania, pieczenia, zamrażania – wytrzymuje temperaturę od -40°C do +300°C. Cechuje ją różnorodność kształtów, faktur i barw. Revol jest marką eko – wybrane serie są wykonane w 100% z porcelany z recyclingu.

SERIA CARACTERE

od

59,-

Porcelana stworzona z czarnej gliny, szkliwionej i ręcznie wykończonej. Każdy egzemplarz
ma unikalny czarny rant. Elementy dostępne są w kolorach inspirowanych przyprawami,
mogą być dowolnie zestawiane. Płaskie dna utrzymują temperaturę potraw. Naczynia
można myć w zmywarce.
Kolory: biała chmura / gałka muszkatołowa / kurkuma / mięta / kardamon / cynamon /
tonka.

6

Cała kuchnia
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KUBKI FROISSÉS

od

45,-

Dostępne są 3 nowe linie wzornicze: All black – połyskujący wewnątrz, matowy z zewnątrz;
L’origine ze ściankami przepuszczającymi światło – mogący służyć za świecznik; 100% Recyclay – pierwszy na świecie kubek wyprodukowany z porcelany z recyclingu.
Dostępne w różnych kolorach. Wykończenie połyskujące lub matowe. Pojemność od 80
ml do 330 ml (w zależności od modelu). Wymiary: mały – Ø 6,5 cm, wys. 6 cm, 80 ml / duży
– Ø 8,5 cm, wys. 8,5 cm, 180 ml / bardzo duży – Ø 10,5 cm, wys. 10 cm, 330 ml

SERIA SWELL

od

99,-

Linia inspirowana nadmorskim klimatem. Naczynia wykonane z porcelany mają gładką
powierzchnię, którą łatwo czyścić. Można ich używać w zamrażarce, piekarniku i kuchence
mikrofalowej, a także myć w zmywarce. W skład linii wchodzą talerze płaskie i głębokie,
miski oraz półmiski.
Dostępne są 3 rodzaje wykończenia: biały piasek / brązowy piasek / czarny piasek.

SERIA DEEP BLUE

Porcelana ręcznie produkowana z wykorzystaniem szkliwa reaktywnego. Naczynia są odporne
na wyszczerbienia. Każdy talerz ma niepowtarzalny wzór. W skład linii wchodzą talerze płaskie
i głębokie, misy oraz półmiski. Można je myć w zmywarce.

MISY METRO

od

65,-

Porcelanowe misy odporne na wyszczerbienia. Można je myć w zmywarce. Kolory: biały / szary.
Średnica: 20 i 25 cm

SERIA BET-ON

od

45,-

Połączenie matowego zewnętrza z błyszczącym wykończeniem wewnętrznej części. Naczynia
można myć w zmywarce. Są odporne na wyszczerbienia. W skład serii wchodzi głęboki talerz
i miska. Średnica talerza: 23,5 cm; średnica miski: 16,5 cm. Kolor: antracyt.

ETERNUM
SIGNATURE X15

ETERNUM
SIGNATURE X-LO

Zapytaj sprzedawcę o dodatkowe
elementy poszczególnych linii.

Zapytaj sprzedawcę o dodatkowe
elementy poszczególnych linii.

SERIA FIRE

od

59,-

od

55,-

Porcelana ręcznie produkowana z wykorzystaniem szkliwa reaktywnego. Każdy talerz ma niepowtarzalny kształt i jest odporny na wyszczerbienia. W skład linii wchodzą talerze płaskie i głębokie oraz misy. Można je myć w zmywarce.

SERIA CANE

od

39,-

Porcelanowe naczynia w kolorze oliwkowej zieleni. W skład zestawu wchodzą talerze oraz misy.
Naczynia można myć w zmywarce. Są odporne na wyszczerbienia. Średnice talerzy: 21, 5 i 26 cm.
Średnice mis: 15,5 i 20 cm.

E-1860-ZESTAW 24-elementowy.
6 × widelec E-1860-1-12
6 × łyżka stołowa E-1860-2-12
6 × łyżeczka E-1860-3-12
6 × nóż E-1860-5-12

811,-

E-3090-ZESTAW 24-elementowy.
6 × widelec E-3090-1-12
6 × łyżka stołowa E-3090-2-12
6 × łyżeczka E-3090-3-12
6 × nóż E-3090-5-12

Opakowanie na 24 elementy –
tuba ET24.
Miejsce na 6 kompletów: widelec,
nóż, łyżka stołowa, łyżeczka

312,-

31,Cała kuchnia
w jednym miejscu.
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Krzesło

Krzesło

Krzesło

CHIC ZŁOTY VELVET

CHIC CHROM VELVET

Stelaż metalowy złoty • Siedzisko: tkanina aksamit • Ozdobne przeszycia na
siedzisku i oparciu, tył gładki • Kolory: czarny bluvel 19, granatowy bluvel
86, róż antyczny bluvel 52, szary bluvel 14, zielony bluvel 78, beż bluvel 28
– nowość

Stelaż metalowy chromowany • Siedzisko: tkanina aksamit • Ozdobne przeszycia na siedzisku i oparciu, tył gładki • Kolory: czarny bluvel 19, curry bluvel 68,
granatowy bluvel 86, róż antyczny bluvel 52, szary bluvel 14, zielony bluvel 78

365,-

88 cm

50 cm

43 cm

Krzesło

309,-

88 cm

43 cm

235,-

86 cm

45 cm

41 cm

87 cm

Krzesło

Krzesło

KRIS BUK

Stelaż metalowy czarny, złocone końcówki nóg • Siedzisko: tkanina aksamit • Wysokie oparcie, ozdobne pikowanie na tyle oparcia • Kolory: bordo bluvel 59, curry bluvel
68, czarny bluvel 19, granatowy bluvel 86, róż antyczny
bluvel 52, szary bluvel 14, zielony bluvel 78

Stelaż: drewno bukowe • Siedzisko: tworzywo
PP + ekoskóra • Kolory: biały, czarny, jasny szary,
morski, szary, żółty

Cała kuchnia
w jednym miejscu.

47 cm

44 cm

229,-

57 cm

438,-

43 cm

49 cm

50 cm

43 cm

269,-

59 cm

43 cm

KRIS II

Stelaż: drewno dębowe • Siedzisko: tworzywo PP + ekoskóra •
Kolory: biały, czarny, jasny szary, szary, żółty

41 cm

82 cm

Krzesło

KRIS DĄB

83 cm

88 cm

Stelaż metalowy czarny • Siedzisko: tkanina aksamit • Ozdobne przeszycia
na siedzisku i oparciu, tył gładki • Kolory: róż antyczny bluvel 52, beż bluvel
28, curry bluvel 68, czarny bluvel 19, granatowy bluvel 86, szary bluvel 14,
zielony bluvel 78

Krzesło

PIANO VELVET

83 cm

299,-

LINEA VELVET

Stelaż metalowy czarny • Siedzisko: tkanina aksamit • Ozdobne pikowania, boczne oparcie – podłokietniki, tył gładki • Kolory: beż bluvel 28, bordo bluvel 59,
curry bluvel 68, czarny bluvel 19, granatowy bluvel 86, róż antyczny bluvel 52,
szary bluvel 14, turkus bluvel 85, zielony bluvel 78, brązowy bluvel 48 – nowość

479,-

Stelaż metalowy czarny • Siedzisko: tkanina aksamit • Ozdobne przeszycia na siedzisku
i oparciu, tył gładki • Kolory: turkus bluvel 85, beż bluvel 28, bordo bluvel 59, curry
bluvel 68, czarny bluvel 19, granatowy bluvel 86, róż antyczny bluvel 52, szary bluvel
14, zielony bluvel 78, brązowy bluvel 48 – nowość

Krzesło

CHERRY VELVET

Stelaż metalowy czarny • Siedzisko: tkanina aksamit • Ozdobne przeszycia na
siedzisku i oparciu, tył gładki • Kolory: beż bluvel 28, curry bluvel 68, czarny
bluvel 19, granatowy bluvel 86, szary bluvel 14, turkus bluvel 85, zielony bluvel
78, brązowy bluvel 48 – nowość
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50 cm

Krzesło

MILA VELVET

325,-

CHIC VELVET

83 cm

49 cm

41 cm

Stelaż: drewno bukowe czarne • Siedzisko: tworzywo PP
+ ekoskóra • Kolory: czarny, szary

245,-

83 cm

49 cm

41 cm

Krzesło

H-261 VELVET
Stelaż: metal chromowany • Siedzisko i oparcie: tkanina aksamitna • Ozdobne poziome przeszycia • Kolory: czarny bluvel 19, granatowy bluvel 19, szary
bluvel 19, zielony bluvel 19

255,-

Hoker

H-261

96 cm

40 cm

38 cm

Stelaż: metal chromowany • Siedzisko i oparcie: ekoskóra • Kolory: ciemny
beż, brąz, biały, czerwony, czarny, kremowy, szary

245,-

96 cm

40 cm

38 cm

C-405
Stelaż metalowy chromowany • Siedzisko: gięta sklejka + ekoskóra • Regulowana wysokość siedziska • Kolor: orzech + czarny

569,-

94 cm

54 cm

43 cm

Hoker

Krzesło

Krzesło

FOX

FOX VELVET

COLIN B H-1 VELVET

Stelaż: metalowy w kolorze dębu – wygląd imitujący słoje drewna • Siedzisko: tkanina • Kolory: beż tap. 66, granatowy tap. 47 – do wyczerpania zapasów, mięta tap. 50, morski tap. 48, szary tap. 49 czarny tap. 107

Stelaż metalowy czarny • Siedzisko: tkanina aksamit • Kolory: czarny bluvel
19, granatowy bluvel 86, róż antyczny bluvel 52, szary bluvel 14, zielony bluvel 78

Stelaż metalowy czarny • Siedzisko: tkanina aksamit • Ozdobne przeszycia
na siedzisku i oparciu, tył gładki • Kolory: czarny bluvel 19, granatowy bluvel
86, szary bluvel 14, zielony bluvel 78. Model dostępny również z siedziskiem
o wysokości 60 cm. W tym samym stylu dostępne są krzesła Colin Velvet.

179,-

89 cm

43 cm

40 cm

179,-

89 cm

43 cm

40 cm

Hoker

CHERRY H-1 VELVET

CHIC H-1 VELVET

Stelaż metalowy czarny • Siedzisko: tkanina aksamit • Ozdobne pikowanie na siedzisku
i oparciu, tył gładki • Kolory: czarny bluvel 19, granatowy bluvel 86, szary bluvel 14, turkusowy bluvel 85, zielony bluvel 78 • Model dostępny również z siedziskiem o wysokości
60 cm. W tym samym stylu dostępne są krzesła Cherry Velvet.

Stelaż metalowy czarny • Siedzisko: tkanina aksamit • Ozdobne przeszycia
na siedzisku i oparciu, tył gładki • Kolory: czarny bluvel 19, szary bluvel 14,
zielony bluvel 78 • Model dostępny również z siedziskiem o wysokości 60
cm. W tym samym stylu dostępne są krzesła Chic Velvet.

105 cm

56 cm

40 cm

375,-

109 cm

46 cm

42 cm

Hoker

Hoker

479,-

470,-

TRIX H-1

109 cm

45 cm

37 cm

Stelaż metalowy obszyty tkaniną • Ozdobne przeszycia na oparciu, tył gładki
• Kolor: szary tap. 06

399,-

109 cm

46 cm

Cała kuchnia
w jednym miejscu.

42 cm
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Krzesło

K 396
Materiał: sklejka gięta, tkanina, drewno lite • Model dostępny w kolorach:
jasny dąb, orzech

599,-

77 cm

56 cm

55 cm

Krzesło

Krzesło

K 400

TOLEDO 2

Materiał: rattan syntetyczny / stal malowana proszkowo / tkanina • Kolor:
naturalny / popielaty

Materiał: drewno lite bukowe / tkanina • Kolor: dąb miodowy, SOLO 265

489,-

74 cm

55 cm

47 cm

459,-

86 cm

57 cm

56 cm

Krzesło

Krzesło

K 365

K 332

K 416

Materiał: tkanina, stal malowana proszkowo • Model dostępny w kolorach:
bordowy, ciemna zieleń, popielaty

Materiał: tkanina, stal malowana proszkowo • Kolor: ciemna popiel • Model
dostępny w kolorach: bordowy, ciemna zieleń, ciemna popiel, czarny, granatowy, musztardowy, różowy

Materiał: tkanina – velvet, stal malowana proszkowo • Model dostępny w kolorach: popielaty, ciemna zieleń, granat

Krzesło

395,-

90 cm

52 cm

57 cm

319,-

84 cm

46 cm

61 cm

Krzesło

Krzesło

199,-

101 cm

43 cm

54 cm

Krzesło

DIEGO 2

CLARION

DARIUSZ 2

Materiał: drewno lite bukowe, tkanina velvet pikowany (pasy) • Model dostępny w kolorach: jasny popielaty (MONOLITH 85), ciemna zieleń (MONOLITH
37), granat (MONOLITH 77)

Materiał: drewno lite bukowe, tkanina • Kolor: dąb miodowy, RIVIERA 91 •
Model dostępny w kolorach: dąb miodowy, grafitowy

Materiał: drewno lite bukowe, MDF • Kolor: biały • Model dostępny w kolorach: biały, biały/olcha, ciemny orzech, dąb miodowy, sonoma

329,10

99 cm

Cała kuchnia
w jednym miejscu.

47 cm

59 cm

319,-

97 cm

42 cm

58 cm

245,-

90 cm

45 cm

43 cm

Hoker

Hoker

Hoker

H 64

H 97

BORYS LOW

Materiał: stal malowana, MDF laminowany • Kolor: coffee-old vasion

Materiał: rattan syntetyczny, stal malowana proszkowo • Kolor: naturalny

Materiał: drewno lite bukowe, tkanina • Kolor: ciemny orzech, VILA 2 • Model
dostępny w kolorach: biały, ciemny orzech, sonoma

149,-

63-80 cm

30 cm

30 cm

315,-

113 cm

57 cm

47 cm

359,-

83 cm

41 cm

48 cm

Hoker

Hoker

Hoker

H 100

H 46

H 96

Materiał: sklejka gięta, ekoskóra, stal chromowana • Kolor: orzech, czarny

Materiał: stal chromowana, ekoskóra • Kolor: biało-czarny

Materiał: tkanina, stal malowana proszkowo • Model dostępny w kolorach:
ciemna zieleń, granat, popielaty

559,-

88-109 cm

53 cm

50 cm

455,-

93-115 cm

60 cm

56 cm

309,-

89 cm

48 cm

49 cm

Hoker

H 64

63-80 cm

30cm

30 cm
Hoker

Hoker

H 93

H 101

H 95

Materiał: tkanina, drewno lite • Model występuje w kolorach: ciemny popielaty, ciemna zieleń, granat / nogi: orzech

Materiał: tkanina velvet, stal malowana proszkowo • Model dostępny w kolorach: ciemna zieleń, popielaty

Materiał: tkanina, stal malowana proszkowo • Model dostępny w kolorach:
ciemna zieleń, granat, popielaty

419,-

98 cm

47 cm

49 cm

295,-

Hoker

84-106 cm

47 cm

45 cm

289,-

84-106 cm

43 cm

Cała kuchnia
w jednym miejscu.

44 cm
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Stół

Stół

RAYMOND

LIVERPOOL

Materiał: blat – szkło, nogi – stal chromowana • Kolor: blat – transparentny,
nogi – złote

Materiał: blat – szkło, nogi – stal chromowana • Kolor: blat – transparentny,
nogi – złote

649,-

100 cm

73 cm

Stół

RONDO

1 009,-

120 cm

Materiał: blat – szkło, nogi – stal chromowana • Kolor: blat transparentny, nogi
złote

789,-

75 cm

110 cm

74 cm

Stół rozkładany

Stół rozkładany

Stół

MASSIVE

CAPITAL

MORGAN

Materiał: blat – płyta fornirowana, obrzeża – drewno lite, nogi – stal malowana proszkowo • Kolor: blat – jasny dąb, nogi – czarne
*W opcji przedłużki do blatów MASSIVE (45 × 90 cm; cena: 649 zł)

Materiał: MDF okleinowany / stal malowana proszkowo • Kolor: blat – dąb
złoty, nogi – czarne

Materiał: blat – MDF laminowany, nogi – stal malowana proszkowo • Kolor:
blat – dąb złoty, nogi – czarne

2 699,-

160-250
(340) cm

90 cm

77 cm

1 759,-

160-200 cm

90 cm

869,-

76 cm

120 cm

76 cm

Stół

Stół rozkładany

Stół rozkładany

XAVIER

DICKSON

YOHANN

Materiał: blat – płyta fornirowana, obrzeża drewno lite, nogi – stal malowana
proszkowo • Kolor: blat – jasny dąb, nogi – czarne

Materiał: MDF okleinowany / drewno lite • Kolor: blat – dąb naturalny, nogi
– czarny

Materiał: blat – MDF laminowany, nogi – stal malowana proszkowo • Kolor:
blat – dąb san remo, nogi – czarny

2 299,-

160÷250 cm

90 cm

76 cm

1 199,-

150-210 cm

53 cm

Stół rozkładany

NORD

Materiał: MDF lakierowany / MDF laminowany / stal nierdzewna • Kolor: biało-popielaty

Materiał: MDF lakierowany, stal nierdzewna • Kolor: biało-czarny

12

160-220 cm

Cała kuchnia
w jednym miejscu.

90 cm

76 cm

1 979,-

1 199,-

170 cm

90 cm

76 cm

Stół rozkładany

Stół rozkładany

MONACO

2 319,-

50 cm

VINSTOM

140-180 cm

80 cm

Materiał: MDF lakierowany + płyta HPL / stal malowana proszkowo • Kolor:
blat – ciemny popielaty / czarny, nogi – czarny
76 cm

3 389,-

180-230 cm

95 cm

76 cm

Stół rozkładany

Stół rozkładany

Stół rozkładany

ARMANI CERAMIC

FANO

LEONARDO

Blat: MDF + szkło hartowane; Stelaż: MDF + szkło; Kolory: biały mat / kremowy mat • Blat: MDF + włoska ceramika, efekt marmuru; Stelaż: MDF + metal;
Kolory: biały / czarny mat + stal szczotkowana / szary mat + stal szczotkowana

Blat: MDF • Podstawa: MDF + stal szczotkowana • Kolor: biały lakier
*Dostępne 4 rozmiary blatu

Blat: MDF + szkło hartowane • Stelaż: MDF + stal nierdzewna • Kolor: biały lakier
• Blat: MDF + okleina, efekt betonu • Stelaż: MDF + okleina + szkło • Kolor: szary +
czarny • Blat: MDF + okleina • Stelaż: MDF + okleina + szkło • kolor: dąb + czarny

SZARY + STAL

3 659,- 3 329,-

160-220 cm

90 cm

76 cm

od

2 179,-

120-180 cm

80 cm

77 cm

1 705,-

140-180 cm

80 cm

Stół rozkładany

Stół rozkładany

Stół rozkładany

WESTIN III CERAMIC

WESTIN II

WESTIN I

Blat: szkło hartowane + włoska ceramika, efekt marmuru • Stelaż: metal •
Kolor: biały / czarny mat

Blat: szkło hartowane, efekt kamienia • Stelaż: metal • Kolor: czarny + czarny
mat

Blat: szkło hartowane • Stelaż: metal • Kolor: czarny mat

3 490,-

160-240 cm

90 cm

76 cm

3 219,-

160-240 cm

90 cm

76 cm

2 879,-

160-240 cm

90 cm

76 cm

76 cm

Stół rozkładany

Stół rozkładany

Stół rozkładany

SALVADORE / SALVADORE CERAMIC

EXEL

PLATON

Salvadore: Blat: szkło hartowane • Stelaż: metal • Kolor: czarny mat • Salvadore Ceramic: Blat: szkło hartowane + ceramika włoska, efekt marmuru •
Stelaż: metal • Kolor: szary marmur + czarny mat

Blat: płyta laminowana • Stelaż: płyta laminowana • Kolor: dąb wotan / srebrny

Blat: płyta laminowana • Stelaż: płyta laminowana • Kolor: dąb wotan / brąz

CERAMIC
CERAMIC

2 419,- 3 166,-

160-240 cm

90 cm

76 cm

759,-

140-180 cm

85 cm

76 cm

649,-

136-176 cm

80 cm

Cała kuchnia
w jednym miejscu.

76 cm
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Lampa wisząca

PALACE P0523-08A-U8AC
Materiał: metal + szkło • Źródło światła: 8 x 42 W, 230 V • Gwint: G9 • Wysokość: 47-157 cm • Szerokość: 85 cm • Głębokość: 29 cm • Kolor: transparentny + złoty

2 499,-

Lampa wisząca
Materiał: metal + tkanina • Źródło światła: 4 × 60 W • Gwint: E27 • Wysokość:
90 cm • Szerokość: 105 cm • Głębokość: 20 cm • Kolor: czarny + biały

999,-

CAROLINE P0541-05A-SDAC

Materiał: metal + akryl • Źródło światła: LED, 9 × 5 W • Temperatura barwy:
3000 K • Ilość lumenów: 4050 lm • Wysokość: 140 cm • Średnica: 42 cm •
Kolor: czarny + złoty + transparentny

Materiał: metal + szkło • Źródło światła: 5 × 40 W, 230 V • Gwint: E14 • Wysokość: 56-166
cm • Średnica: 61 cm • Kolor: czarny + transparentny + złoty

1699,-

AMPLI 6221Z-H02-06
Materiał: metal • Źródło światła: 6 × 40 W, 230 V • Gwint: E14 • Wysokość: 60
cm • Średnica: 52 cm • Kolor: czarny + złoty

429,w jednym miejscu.

Lampa wisząca

ORE P0531-01D-U8AC

Materiał: metal • Źródło światła: LED, 5 × 5 W, 230 V • Temperatura barwy:
3000 K • Ilość lumenów: 2250 lm • Wysokość: 141 cm • Średnica: 43 cm •
Kolor: czarny + złoty

Materiał: metal + szkło • Źródło światła: LED, 1 × 3 W, 230 V • Temperatura barwy: 3000
K • Ilość lumenów: 360 lm • Wysokość: 110 cm • Średnica: 20 cm • Kolor: transparentny
+ złoty

Kinkiet

ONE W0461-03L-P7SD
Materiał: metal + akryl • Źródło światła: LED, 3 × 5 W, 230 V • Temperatura
barwy: 3000 K • Ilość lumenów: 1350 lm • Wysokość: 33 cm • Szerokość: 23,5
cm • Głębokość: 10 cm • Kolor: czarny + transparentny + złoty

399,Cała kuchnia

1 249,-

LOYA P0461-05Q-P7SD

999,-

Lampa wisząca

Lampa wisząca

ONE P0461-09L-P7SD

Lampa wisząca

TESSA 495

14

Lampa wisząca

599,-

Kinkiet

AMPLI 6222K-H02-06
Materiał: metal • Źródło światła: 2 × 40 W, 230 V • Gwint: E14 • Wysokość: 20
cm • Szerokość: 18 cm • Głębokość: 11 cm • Kolor: czarny + złoty

139,-

Plafon

Plafon

NAICA C0525-05A-P7D7

Plafon

CIRCLE LA0772

Materiał: kryształ + stal nierdzewna • Źródło światła: 5 × 40 W, 230 V • Gwint:
E14 • Wysokość: 27 cm • Średnica: 46 cm • Kolor: czarny + transparentny
+ złoty

1 499,-

Materiał: metal + akryl • Źródło światła: LED 50 W • Temperatura barwy: 3000
K • Ilość lumenów: 3870 lm • Wysokość: 8,5 cm • Średnica: 78 cm • Kolor:
czarny

1 449,-

STAR C0539-06A-F7DY
Materiał: metal + szkło • Źródło światła: 6 × 42 W, 230 V • Gwint: G9 • Wysokość: 27 cm • Średnica: 59 cm • Kolor: złoty

999,-

Lampa podłogowa

Plafon

Lampa podłogowa

SIERRA CL12100009-GD

INGA H06-GD-GR

KALAIYA 3092

Materiał: aluminium + stal • Źródło światła: LED 60 W, 230 V • Temperatura
barwy: 4000 K • Ilość lumenów: 4500 lm • Średnica: 60 cm • Kolor: złoty
+ biały

Materiał: metal + tkanina velvet • Źródło światła: 1 × 40 W • Gwint: E27 •
Wysokość: 155 cm • Średnica: 50 cm • Kolor: złoty + zielony

Materiał: metal + tkanina • Źródło światła: 1 × 60 W, 230 V • Gwint: E27 •
Wysokość: 180 cm • Szerokość: 60 cm • Głębokość: 90 cm • Kolor: czarny

799,-

Spot

599,-

Spot

879,-

Spot

RONDOC SL2 ACGU10-190

MASTER 111 SL ACGU10-180

CHUCK 111 SL ARGU10-054

Materiał: aluminium • Źródło światła: halogen, 2 × 50 W,
230 V • Gwint: GU10 • Wysokość: 10,5 cm • Szerokość: 17,3
cm • Głębokość: 9,4 cm • Kolor: biały

Materiał: aluminium • Źródło światła: halogen, 15 W, 230
V • Gwint: GU10 / ES111 • Wysokość: 14,5 cm • Szerokość:
15,4 cm • Głębokość: 7,5 cm • Kolor: biały

Materiał: aluminium • Źródło światła: halogen, 15 W, 230 V
• Gwint: GU10 / ES11 • Wysokość: 4,3 cm • Średnica: 16 cm •
Kolor: biały

189,-

169,-

159,-

Spot

MOONING ARGU10-066
Materiał: aluminium • Źródło światła: halogen, 50 W, 230
V • Gwint: GU10 • Wysokość: 4 cm • Średnica: 8,4 cm •
Kolor: czarny

69,90,Cała kuchnia
w jednym miejscu.
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Lampa wisząca

Lampa wisząca

CAMERON 5041

OAKLAND 1740

Materiał: szkło + stal lakierowana • Źródło światła: 8 × 15 W, 230 V • Gwint:
E27 • Wysokość: 76,5 cm • Szerokość: 116 cm • Głębokość: 116 cm • Kolor:
opal mat + czarny + mosiądz • Lampa nie zawiera źródła światła.

Materiał: szkło + stal lakierowana • Źródło światła: 4 × 6 W LED, 230 V
• Gwint: G9 • Wysokość: 115,5 cm • Szerokość: 120 cm • Głębokość: 15 cm
• Kolor: dymny + czarna struktura • Lampa nie zawiera źródła światła.

1 749,-

1 559,-

Lampa wisząca

PONTE PLUS 6111
Materiał: welur + stal mosiądzowana • Źródło światła: 3 × 15 W, 230 V • Gwint:
E27 • Wysokość: 63 cm • Szerokość: 47,5 cm • Głębokość: 47,5 cm • Kolor:
czarny + ciemny mosiądz • Lampa nie zawiera źródła światła.

1 059,-

Lampa wisząca

Lampa wisząca

Lampa wisząca

MEGAN 4738

DEPORTIVO 4742

GOMERA PLUS 6113

Materiał: szkło + mosiądz + kamień • Źródło światła: 1 × 7 W • Gwint: E14,
230 V • Wysokość: 66 cm • Szerokość: 61,5 cm • Głębokość: 20 cm • Kolor: opal mat + mosiądz szczotkowany + czarny • Lampa nie zawiera źródła
światła.

Materiał: szkło kryształowe + stal mosiądzowana • Źródło światła: 1 × 15 W,
230 V • Gwint: E27 • Wysokość: 113 cm • Szerokość: 15 cm • Głębokość:
15 cm • Kolor: transparentny + mosiądz • Lampa nie zawiera źródła światła.

Materiał: stal mosiądzowana + stal lakierowana • Źródło światła: 3 × 5 W,
230 V • Gwint: GU10 • Wysokość: max. 117 cm • Szerokość: 65 cm • Głębokość: 6 cm • Kolor: mosiądz + czarna struktura • Lampa nie zawiera źródła
światła.

929,-

599,-

539,-

Plafon

Reflektor

Kinkiet

DORIA 6008

CLEVLAND 4703

AKRON 1039

Materiał: stal lakierowana + stal mosiądzowana • Źródło światła: 3 × 15 W,
230 V • Gwint: E27 • Wysokość: 21 cm • Średnica: 47 cm • Kolor: biały struktura + elementy mosiądzowane • Lampa nie zawiera źródła światła.

Materiał: stal lakierowana • Źródło światła: 1 × 15 W, 230 V, 3000 K • Typ
źródła światła: GU10 LED AR111 • Wysokość: max. 13,5 cm • Szerokość: 11 cm
• Głębokość: 16 cm • Kolor: czarna struktura • Możliwość zamontowania na
ścianie jako kinkiet • Źródło światła w komplecie.

Materiał: stal mosiądzowana • Źródło światła: 2 × 6 W, 230 V • Świeci góra –
dół • Gwint: G9 • Wysokość: 24,5 cm • Szerokość: 5,5 cm • Głębokość: 8 cm
• Kolor: mosiądz • Lampa nie zawiera źródła światła.

509,16

209,Cała kuchnia
w jednym miejscu.

199,-

Plafon

Lampa wisząca

CAMELEON

LONGIS

Materiał: metal • Źródło światła: 6 x 10 W, 230 V • Gwint: E27 • Wysokość:
35 cm • Szerokość: 180 cm • Głębokość: 120 cm • Kolor: czarny • Lampa nie
zawiera źródła światła.

Materiał: metal + tkanina • Źródło światła: 2 x 30 W, 230 V • Gwint: E27 •
Wysokość: 180 cm • Średnica: 50 cm • Kolor: czarny + złoty • Lampa nie
zawiera źródła światła.

1 589,-

1 449,-

Lampa wisząca

AMAPOLI GOLD
Materiał: kryształ + metal + szkło • Źródło światła: 7 x 4 W, 230 V • Gwint:
G9 • Wysokość: 120 cm • Średnica: 45 cm • Kolor: złoty • Lampa nie zawiera
źródła światła

1 389,-

Lampa wisząca

Lampa wisząca

Lampa wisząca

KLER 3L

BOHEMIA 3L

MANHATTAN

Materiał: metal + szkło • Źródło światła: 3 x 20 W, 230 V • Gwint: E27 • Wysokość: 150 cm • Średnica: 50 cm • Średnica kloszy: 30, 20, 25 cm • Kolor: złoty
+ szkło oksydowane • Lampa nie zawiera źródła światła.

Materiał: metal + szkło • Źródło światła: 3 x 40 W, 230 V • Gwint: E27 • Wysokość: 145 cm • Średnica: 65 cm • Kolor: złoty + bursztynowy • Lampa nie
zawiera źródła światła.

Materiał: metal + tkanina • Źródło światła: 3 x 40 W, 230 V • Gwint: E27 •
Wysokość: 120 cm • Średnica: 50 cm • Wysokość abażura: 20 cm • Kolor:
złoty + biały • Lampa nie zawiera źródła światła.

989,-

989,-

929,-

Lampa wisząca

Lampa wisząca

Lampa wisząca

FRAME

AKSO III CR

FLOSSY

Materiał: metal • Źródło światła: 6 x 10 W, 230 V • Gwint: E27 • Wysokość: 140
cm • Szerokość: 78 cm • Głębokość: 21,5 cm • Kolor: czarny + złoty • Lampa
nie zawiera źródła światła.

Materiał: metal + szkło • Rodzaj gwintu: E14 • Źródło światła: 3 × 40 W •
Wysokość: 120 cm • Średnica: 15 cm • Kolor: chrom + przyciemniane szkło

Materiał: metal + szkło • Źródło światła: 1 x 40 W, 230 V • Gwint: E27 • Wysokość: 150 cm • Średnica: 25 cm • Kolor: złoty + biały • Lampa nie zawiera
źródła światła.

949,-

419,-

449,Cała kuchnia
w jednym miejscu.

17

Lampa wisząca

Lampa wisząca

ALMONDI

COSSINI

BIRDCALLA-L

Materiał: metal + kryształ • Źródło światła: 15 × 5 W • Gwint: G9 • Wysokość:
120 cm • Średnica: 65 cm • Kolor: złoto francuskie + transparentny

Materiał: metal + kryształ • Źródło światła: 12 × 10 W • Gwint: E14 • Wysokość:
195 cm • Średnica: 78 cm • Kolor: złoto francuskie + transparentny

Materiał: metal • Źródło światła: 1 × 60 W • Gwint: E27 • Wysokość: 100 cm •
Średnica: 40 cm • Kolor: chrom

3 198,-

2 899,-

Lampa wisząca

429,-

Lampa wisząca

Lampa wisząca

BIRDCALLA-M

ASHA 1L/GL

DECKER 2L BL

Materiał: metal • Źródło światła: 1 × 60 W • Gwint: E27 • Wysokość: 100 cm •
Średnica: 30 cm • Kolor: różowy złoty

Materiał: metal • Źródło światła: 1 × 60 W • Gwint: E27 • Wysokość: 120 cm •
Średnica: 40 cm • Kolor: czarny

Materiał: metal • Źródło światła: LED 14 W • Temperatura barwy: 3000 K •
Ilość lumenów: 1120 lm • Wysokość: 14 cm • Średnica: 4,7 cm • Kolor: czarny

389,-

369,-

Oprawa szynowa

329,-

Plafon

Plafon

Plafon

NEBREDI

SELVINI

SELVINI

Materiał: metal + akryl • Źródło światła: LED 43 W • Temperatura barwy: 3000
K • Ilość lumenów: 3440 lm • Wysokość: 29 cm • Średnica:63 cm • Kolor: złoty
francuski

Materiał: metal + akryl • Źródło światła: LED 59 W • Temperatura barwy:
4000 K • Ilość lumenów: 4720 lm • Wysokość: 32 cm • Średnica:56 cm • Kolor: chrom

Materiał: metal + akryl • Źródło światła: LED 55,5 W • Temperatura barwy:
3000 K • Ilość lumenów: 4400 lm • Wysokość: 60 cm • Średnica: 50 cm
• Kolor: francuski złoty

1 349,-

1 385,-

1 299,-

Plafon

Plafon / kinkiet

CLEMENTI

CLEMENTI

ALX

Materiał: metal + kryształ • Źródło światła: 12 × 5 W • Gwint: G9 • Wysokość:
30 cm • Średnica: 62 cm • Kolor: chrom + transparentny

Materiał: metal + kryształ • Źródło światła: 4 × 5 W • Gwint: G9 • Wysokość: 21
cm • Średnica: 43 cm • Kolor: złoto francuskie + transparentny

Materiał: metal • Źródło światła: LED • Temperatura barwy: 3000 K • Ilość
lumenów: 720 lm • Wysokość: 14,2 cm • Średnica: 5,4 cm • Kolor: czarny

1 945,18

Cała kuchnia
w jednym miejscu.

695,-

Plafon

89,-

FRONTY

BLATY

TECHNIKA KUCHENNA

AKCESORIA MEBLOWE

MEBLE

DODATKI

WYPOSAŻENIE

OŚWIETLENIE
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