
MEBLE



kolekcja

CORNER

pufa Corner   [C0809F]
90x90x45cm
lakier chrom
tkanina 

/



ławka Corner   [C0609F]
112x40 cm h.50 tcm
lakier chrom
tkanina 

stoliki Corner   [C0209ST] | [C0109ST]
60x40 cm h.70cm | 60x40 cm h.50 cm
lakier chrom
szkło przezroczyste 10mm  

fotel Corner   [C0753F]
68x57 cm h.74 cm
lakier złoty
tkanina

konsola Corner   [C0409ST]
120x40 cm h.70 cm
lakier chrom
szkło przezroczyste 10mm
 

stolik kawowy Corner   [C0309ST]
110x60 cm h.50 cm
lakier chrom
szkło przezroczyte 10mm

taboret Corner   [C0509F]
57x40x50cm
lakier chrom
tkanina

/

/ /

/ / /



kolekcja

PANDORA

taboret Pandora   [P0309F]
60x40x52cm
lakier chrom
tkanina 

/



ławka Pandora   [P0409F]
112x40x50cm
lakier chrom
tkanina 

stolik nocny Pandora   [P0801ST]
52x37 cm h.68cm
lakier czarny
szkło przezroczyste

fotel Pandora   [P0601F]
50x70 cm h.93 cm
lakier czarny
tkanina

konsola Pandora   [P0209D]
120x40x70cm
lakier chrom
fornir orzech
 

pufa Pandora   [P0709F]
90x90 cm h.50 cm
lakier chrom
tkanina

/ /

/ /

krzesło Pandora   [P0509F]
42x55 cm  h.90 cm
lakier chrom
tkanina 

/

stolik kawowy Pandora [P0109ST]
110x60 cm  h.50 cm
lakier chrom
szkło przezroczyste 10 mm

//



konsola Luna    [L0103M]
120x40 cm h.73 cm
lakier czarny
szkło przezroczyste 10mm

/ / /

LUNA

stolik kawowy Luna    [L0201ST]
110x60 cm h.40 cm
lakier czarny
szkło przezroczyste 10mm  

stolik pomocniczy Luna   [L0101ST]
60x40 cm h.51 cm
lakier czarny
szkło przezroczyste 10mm 
 



kolekcja

PIRLO

stolik Pirlo   [PI0109ST]
szkło transparentne fi 60 cm 
h. 50 cm
lakier chrom

/

konsola Pirlo   [PI0309SC]
szkło czarne,
140x40x75cm
lakier chrom

/

stolik kawowy Pirlo   [PI0209ST]
szkło transparentne
60x40x50 cm
lakier chrom

/

ławka Pirlo   [PI0409F]
120x48x50cm
lakier chrom
tkanina 

/



kredens Mona    [M0104]
165x52x76cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny, 
szkło przezroczyste 10mm  

stolik Mona    [M0101]
60x36x81cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny, 
szkło przezroczyste  

konsola Mona    [M0401DST]
110x42x81cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny, 
szkło przezroczyste  

biurko Mona    [M0401LST]
110x42x81cm
lakier czarny
lakier w kolorze rubinu, 
szkło przezroczyste  

kredens Mona II   [M0701DST]
165x52x76cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny, 
szkło przezroczyste 10mm  

konsola duża Mona    [M0801DST]
165x52x76cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny, 
szkło przezroczyste 10mm  

/ /L / /L

/ /L/ /L

/ /L/ /L

KOLEKCJA



stolik kawowy Mona [M0301D]
90x90x50cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny 

stolik nocny Mona    [M0201DST]
60x36x51cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny, 
szkło przezroczyste  

szafka RTV Mona   [M0801DST]
165x40x51cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny, 
szkło przezroczyste 10mm  

regał Mona   [M1001ST/DS]
100x39x195cm
lakier czarny
szkło przezroczyste,
fornir dąb wyabarwiany   

komoda Mona    [M0501DST]
70x42x101cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny, 
szkło przezroczyste     

/ /L

/ /L

/ /L

/ /L

/ L



konsola Wolt    [W0301D]
120x40x73cm
lakier czarny
fornir orzech

/ / /

WOLT

stolik kawowy Wolt   [W0209D]
60x110x45 cm
lakier chrom
fornir orzech   

stolik pomocniczy Wolt   [W0109D]
60x40x51cm
lakier chrom
fornir orzech 
 

konsola Alveo  [A0302SC]
140x40x73cm
lakier biały
szkło czarne 

/ / /

taboret Alveo   [A0102F]
50x38x52 cm
lakier biały
tkanina  

stolik kawowy Alveo  [A0202ST]
110x60x51cm
lakier biały
szkło przezroczyste 10mm 
 

K O L E K C J A

ALVEO
K O L E K C J A



konsola Trudo    [W0301D]
120x40x73cm
lakier czarny
szkło

/ /

TRUDO

stoliki kawowe Trudo   [W0209D]
60x110x45 cm; 55x100x 35 cm
lakier czarny
dąb naturalny   

Hoker Tulip  [H0201F]
38x45 cm hc.94/104 cm 
hsiedz. 66/76 cm
lakier czarny/ tkanina

/ / /

hoker Theo   [H0104F]
44x44 cm hc.71/81 cm 
hsiedz. 65/75 cm
lakier chrom / tkanina

Hoker Puro [H0301F]
43x40 cm hc.89/99cm 
hsiedz. 62/72 cm
lakier czarny/ tkanina
 

K O L E K C J A

HOKERY

oo



/ ODOBB

KONSOLA

SO LO

konsola Solo    [K0101D]
85x36x76cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny 
  

biurko Alto    [A0101DL]
90x44x81cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny, 
lakier biały półmat  

3 4

3 4



BIJOU

stolik Bijou    [S0307M]
65x65x60cm
lakier złoty
szkło przezroczyste, marmur   

stolik kawowy Bijou    [S0409M]
100x100x45cm
lakier chrom
szkło przezroczyste, marmur  

/ / / /



REGAL/

RUBY
regał Ruby    [RBD01D]
występuje w wielu opcjach
modułów, od 2x2 do 5x6  
lakier czarny
fornir dąb
  OD/

przykładowe moduły



REGAL/

/

LINK
regał LINK    [RL0101D]
100x40 h.190 cm
różne zestawienia półek
lakier czarny, chrom
dąb / szkło czarne
  /

REGAL

PARELLO
regał Bora    [RB0101D]
120x35 h.88 cm
różne zestawienia półek 
lakier czarny
dąb 
  /



STÓL/

LOGan
STÓL/

TIGan

stół Logan    [STL01]
długość od 160 cm,
szerokość 90,100 cm 
lakier czarny
obłoga dąb naturalny 
  3BOD/ /

stół Tigan    [STT01]
długość od 160 cm,
szerokość 90,100 cm 
lakier czarny
obłoga dąb belkowy 
  OBB OD/ OBB



STÓL/

morgan

stół Morgan    [STM01OD]
długości od 160 cm,
szerokość 90,100 cm
lakier czarny
obłoga dąb naturalny 

3BOD/ /OBB



STÓL/

NORI
STÓL/

Cros

stół Logan    [STN09ST/OD]
długość od 160 cm,
szerokość 90,100 cm 
lakier chrom
obłoga dąb naturalny 
  OD/

stół Cros    [STC01OB/ST]
długość od 160 cm,
szerokość 90,100 cm 
lakier czarny
obłoga dąb wybarwiany 
  OBB 3BOD/ /OBB



STÓL/

MIO
STÓL/

MIO II

stół Mio   [STMi09ST/OD]
długość od 160 cm,
szerokość 90,100 cm 
lakier chrom
obłoga dąb naturalny 
  OD/

stół Mio II   [STMiII01OB/ST]
średnica od 90 cm,
lakier biały / lakier czarny
obłoga dąb belkowy /
szkło transparentne 12 mm
  

OBB

OD/ OBB



STÓL/

TRENTO
STÓL/

HEX
stół Trento [STT01OD]
średnica od 80 cm, 
lakier czarny
obłoga dąb belkowy
  OD/

stół Hex  [STH01OB]
średnica od 80 cm,
lakier czarny
obłoga dąb wybarwiony
  OBB OD/ OBB



STÓL/

MODULO

stół Modulo    [STMo01DL]
blat kwadratowy
80,90,100 i 120 cm 
lakier chrom
lity dąb, szkło 
  OD/ OBB LD



STÓL/

VISTULA

stół Vistula    [STVis07DL]
długość od 160 do 240 cm,
szerokość 100 cm 
lakier złoty
lity dąb 
  OD/ OBB OD/ OBB

stół Vistula    [STVis01DL]
średnica od 100,120 cm,
lakier czarny
lity dąb
  



STÓL/

VITA
stół Vita   [STV01OD]
średnica od 80 cm, 
lakier czarny
obłoga dąb naturalny
  OD/ OBB



STÓL/

CORNER

stół Corner    [STCo01DL]
długość od 160 do 240 cm,
szerokość 100 cm 
lakier złoty
lity dąb 
  OD/ OBB

Stół Corner występuje w różnych
wariantach. Blat na jednej lub na dwóch 
nogach, w wersji okrągłej, 
prostokątnej lub kwadratowej.



STÓL/

DIAGO

stół Diago    [STD01DL]
długość od 160 do 240 cm,
szerokość 100 cm 
lakier złoty
lity dąb 
  OD/ OBB

Stół Diago występuje w różnych
wariantach. Blat na jednej lub na dwóch 
nogach, w wersji okrągłej, 
prostokątnej lub kwadratowej.



cleo
    sofa

Cleo sofa   [CL0201F]
160x70 h.90cm
lakier czarny
tkanina
  /



fotel i podnóżek

fotel Cleo   [CL0101F]
70x70 h.90cm
lakier czarny
tkanina
  /5

podnóżek Cleo   [CL0301F]
54x47 h.46cm
lakier czarny
tkanina
  /5



now
ość

fotel Pedro   [PE01TGF]
75x75 h.70cm
lakier czarny
tkanina 
  

sofa Pedro   [PE02TPF]
125x75 h.70cm
lakier czarny
tkanina 
  / /



fotel i sofa
MUSA

sofa Musa   [MU0201F]
180x80 h.75cm
lakier czarny
tkanina
  /5

fotel Musa   [MU0101F]
120x80 h.75cm
lakier czarny
tkanina
  /5



Lampa Velo [LVE0152]
35X35 cm  h.80 cm
szlagmetal
ręcznie dmuchane szkło
czarne szkło / lustro

VELOlampy
Lampa Velo [LVE0202]
35X35 cm  h.120 cm
biały
ręcznie dmuchane szkło
czarne szkło



lampa podłogowa Vita    [LV0101]
średnica 35 cm, wysokość 170 cm
kolorystyka czarny/biały

no
w
oś
ć

lampyvita

lampa wisząca Vita    [LV0301]
średnica 30 cm, wysokość 78 cm
kolorystyka czarny/biały

lampa Vita    [LV0201]
średnica 20 cm, wysokość 56 cm
kolorystyka czarny/biały



stolik kawowy Cross   [S0801ST]
110x60 h.40cm
lakier czarny
szkło przezroczyste 8 mm

stolik Choco XL [S0701M]
60x60 cm h.50 cm 
lakier chrom
marmur

stolik Choco [S0607M]
47x47 cm h.45 cm 
lakier złoty
marmur

stolik kawowy Corner   [S0101] 
110x60 cm h.50 cm 
lakier chrom
szkło przezroczyste 10 mm

stolik Corner   [C0109ST]
60x40 cm h.70 cm
lakier chrom
szkło przezroczyste 10 mm

stolik mały Corner   [C0209ST]
60x40 cm h.50 cm
lakier chrom
szkło przezroczyste 10 mm

9

stolik Bo   [S0501ST] 
50x38 cm h.60 cm 
lakier czarny
szkło przezroczyste

stolik kawowy Bijou [S0409]
100x100 cm h.45 cm
lakier chrom
szkło / marmur

stolik Bijou [S0309]
65x65 cm h.60 cm
lakier chrom
szkło / marmur

stolik kawowy Beta   [S0209SC] 
90x90 cm h.40cm 
lakier chrom
czarne szkło

stolik kawowy Alpha  [S0101ST]
110x60 cm h.45 cm
lakier czarny
szkło przezroczyste 8 mm

stolik kawowy Alveo [A0102ST]
110x60 cm h.45 cm
lakier biały
szkło przezroczyste 10 mm

/

/ / /

/ / /

/ /

/ /

/

C



stolik kawowy Kent   [S1501O]
90x48 cm h.45 cm
lakier czarny
laminat orzech

stolik Kent ϕ80 [S1401O]
ϕ 80 cm h.40 cm 
lakier czarny
laminat orzech

stolik Kent ϕ45 [S1301O]
ϕ 45 cm h.45 cm 
lakier czarny
laminat orzech

stolik kawowy Mika[S1801C] 
124x64 h.45 cm 
lakier czarny
blat ceramiczny

stolik kawowy Luna  [L0301D]
110x60 cm h.45 cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny

stolik Luna   [L0101ST]
60x40 h.50cm
lakier czarny
szkło przezroczyste 8 mm

9

stolik kawowy Hex   [S1201ST] 
110x60 cm h.50 cm 
lakier czarny
szkło przezroczyste

stolik Hex ϕ80 [S1101ST]
100x100 cm h.45 cm
lakier chrom
szkło / marmur

stolik Hex ϕ50 [S1001ST]
65x65 cm h.60 cm
lakier chrom
szkło / marmur

stolik Piu   [S3001C] 
100x35 cm h.45cm 
lakier czarny
czarne szkło

stolik Eco  [S1001ST]
ϕ80 cm h.45 cm
lakier czarny
szkło przezroczyste 8 mm

stolik Cube [S0901C]
64x64 cm h.50 cm
lakier czarny
szkło przezroczyste 10 mm

/

/ / /

/ / /

/ /

/

/

/



stolik kawowy Mona [M0301D]
90x90 cm h.50 cm 
lakier czarny
fornir dąb naturalny

stolik nocny Mona [M0201D]
60x38 cm h.51 cm 
lakier czarny
fornir dąb naturalny

stolik Mona  [M0101D]
60x38 cm h.81 cm 
lakier czarny
fornir dąb naturalny

stolik kawowy Origami [S2401ST] 
110x60 h.45 cm 
lakier czarny
szkło przezroczyste 10 mm

stolik Moreno [S2309O]
40x40 cm h.70cm
lakier chrom
laminat orzech

stolik Moreno mały[S2209O]
35x35 cm h.50cm
lakier chrom
laminat orzech

9

stolik kawowy Modulo [S2109ST] 
110x60 cm h.50 cm 
lakier chrom
szkło przezroczyste

stolik kawowy Modernϕ80 [S1101ST]
ϕ100 cm h.50 cm
lakier chrom
czarne szkło

stolik Modern [S1001ST]
ϕ51 cm h.60 cm
lakier chrom
szkło czarne

stoliki Mezzo [S1609SC]
100x50 cm h.50 cm
48x48 cm h.46 cm
lakier chrom
szkło czarne

/

/ / /

/ / /

/ / /

stoliki Mezzo II [S1701SC]
100x50 cm h.50 cm
48x48 cm h.46 cm
lakier czarny
szkło czarne

/



kolumna Ivo [KI0101ST]
30x30 cm h.100 cm 
lakier czarny
szkło przezroczyste

stolik Yoko 45  [S2901ST]
ϕ48cm h.50 cm 
lakier czarny
szkło przezroczyste

stolik Yoko 30  [S2809M]
ϕ33 cm h.70 cm 
lakier chrom
marmur

stoliki Tango [S3104M]
35x35 cm h.100cm
lakier złoty
marmur

kolumna Zola M / L [Z0209SC; Z0309SC]
35x35 cm h.80cm / 100cm
lakier chrom
szkło czarne

kolumna Zola S [Z0109ST]
24x24 cm h.50cm
lakier chrom
szkło przezroczyste 10 mm

9

stolik kawowy Wolt [S2709D] 
110x60 cm h.50 cm 
lakier chrom
fornir orzech

stolik Wolt [S2601D]
60x40 cm h.50 cm
lakier czarny
fornir orzech

stoliki Trio [S2501ST]
50x42 h.60cm, 46x35 h.55cm
42x28 h.50cm
lakier czarny
szkło przezroczyste

stoliki kawowy Pandora [P0109ST]
110x60 cm h.50 cm
lakier chrom
szkło przezroczyste 10 mm

/

/ / /

/ / /

/
/ /

stolik kawowy Pirlo [PI0209ST]
110x60 cm h.50 cm
lakier chrom
szkło przezroczyste

/

stolik Pirlo [PI0109ST]
ϕ60 cm h.50 cm
lakier chrom
szkło przezroczyste

/



konsola Pirlo [PI0309ST]
140x40 cm h.76 cm 
lakier chrom
szkło przezroczyste

konsola Pandora  [P0209ST]
120x40 cm h.70 cm 
lakier chrom
szkło przezroczyste

konsola Solo  [S2901D]
85x36 cm h.76 cm 
lakier czarny
fornir dąb naturalny

biurko Alto [S3001DL]
90x44 cm h. 81 cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny

konsola Wolt [W0309D]
120x40 cm h.71cm
lakier chrom
fornir orzech

9

konsola Mona XL [M0801D] 
165x52 cm h.76 cm 
lakier czarny
fornir dąb naturalny

konsola Mona [M0401D]
110x42 cm h.81 cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny

konsola Luna [L0301ST]
120x40 cm h.70cm
lakier czarny
szkło przezroczyste

konsola Alveo [A0202SC]
150x38 cm h.90 cm
lakier biały
szkło czarne

/

/ /

/ / /

/ / /

konsola Link [KL0109ST]
120x40 cm h.70 cm
lakier chrom
szkło przezroczyste

/

konsola Corner [C0401D]
120x40 cm h.73 cm
lakier czarny
fornir dąb naturalny

/

konsola Caya [S3001DL]
120x40 cm h. 83 cm
lakier chrom
marmur

/



fotel Pandora [P0601F]
140x40 cm h.76 cm 
lakier czarny
tkanina

fotel Corner  [C0709F]
68x57 cm h.75 cm 
lakier chrom
tkanina

ławka Pirlo  [PI0409F]
120x48 cm h.50 cm 
lakier chrom
tkanina

fotel Rico [R0201F]
60x60 cm h. 78 cm
lakier czarny
tkanina

fotel Denis [D0102F]
68x57 cm h.75 cm
lakier biały
tkanina

ławka Pandora [P0409F] 
112x40 cm h.50 cm
lakier chrom
tkanina

ławka Noki [N0209F]
112x40 cm h.50 cm
lakier chrom
tkanina

ławka Corner [C0609F]
112x40 cm h.50 cm
lakier chrom
tkanina

taboret Alveo [A0109F]
45x55 cm h.47 cm
lakier chrom
tkanina

/

pufa Pandora [P0709F]
90x90 cm h.50 cm
lakier chrom
tkanina

/

/ /

/

/ /

/

//

/ / /

taboret Corner [C0509F]
57x40 cm h.50 cm
lakier chrom
tkanina

taboret Noki [N0109F]
57x40 cm h.50 cm
lakier chrom
tkanina

taboret Pandora [P0309F]
60x40 cm h.50 cm
lakier chrom
tkanina



Krzesło Royal [KR0103F]
54x58 cm h.92 cm 
lakier zloty
tkanina

Krzesło Oscar  [KO0101F]
46x45 cm h.92 cm 
lakier czarny
tkanina

Krzesło Pandora  [P0504F]
42x52 cm h.90cm 
lakier chrom
tkanina

/ /

Fotel Caruzzo [FC01GPF]
72x76 cm h.94 cm 
lakier brown
tkanina

//

Krzesło Rico [R0101F]
55x55 cm h.78 cm 
lakier czarny
tkanina

Krzesło Maxim  [KM0202F]
54x57 cm h.85 cm 
lakier biały
tkanina

Krzesło Max  [KM0102F]
54x57 cm h.70 cm 
lakier biały
tkanina

/ /

Krzesło nr.5 [K50101F]
55x50 cm h.80 cm 
lakier czarny
tkanina

//

Pufa Ajo  [PF0203F]
średnica 40 cm h.40 cm 
lakier złoty
tkanina

Pufa Noa  [PF0103F]
średnica 40 cm h.45 cm 
lakier złoty
tkanina

pufa Corner [P0709F] 
90x90 cm h.50 cm
lakier chrom
tkanina

/ //

pufa Eros [E0109F] 
90x90 cm h.50 cm
lakier chrom
tkanina

/

Hoker Puro [H0301F]
43x40 cm hc.89/99cm 
hsiedz. 62/72 cm
lakier czarny/ tkanina

Hoker Tulip  [H0201F]
38x45 cm hc.94/104 cm 
hsiedz. 66/76 cm
lakier czarny/ tkanina

Hoker Theo  [H0104F]
44x44 cm hc.71/81 cm 
hsiedz. 65/75 cm
lakier chrom / tkanina

/ /

Hoker Tuco [H0401F]
35x35 cm h.67/77 cm 
lakier czarny
tkanina

//



krzesła Tulip [T0101F]
61x54 cm h.94 cm
lakier czarny
tkanina

sofa Musa [MU0201F] 
180x80 cm h.75 cm
lakier czarny
tkanina

sofa Cleo [CL0201F]
160x70 cm h.90 cm
lakier czarny
tkanina

sofa Pedro [PE0209F]
125x75 cm h.70 cm
lakier złoty
tkanina gładka/pikowana

/

/

/

/

szezlong Velutto [SZ0101F]
185x80 cm h.44 cm
lakier czarny
tkanina

/

fotel Musa [MU0101F] 
120x80 cm h.75 cm
lakier czarny
tkanina

fotel Cleo [CL0101F]
68x57 cm h.75 cm
lakier czarny
tkanina

fotel Pedro [PE0101F, PE0104F]
75x75 cm h.70 cm
lakier czany / chrom
tkanina gładka/pikowana

/

/

/

podnóżek Cleo [CL0301F]
54x47 cm h.46cm
lakier czarny
tkanina

/

podnóżek Pedro [PE0301F]
75x70 cm h.50 cm
lakier czarny
tkanina gładka/pikowana

/



lustro Olton  [AY0109F]
100x100 cm 
lakier czarny

lustro Olton [AY0201F]
64x64 cm 
lakier złoty

/



lustro Arya [AY0201F]
80x120 cm 
lakier czarny
tkanina

lustro Arya  [AY0109F]
100x100 cm 
lakier chrom
tkanina

/

/



Bacci
             kolekcja



Krzeselka

Stoliki

Kolorystyka Bacci

krzeslo Bacci    [ KB01]
średnica siedziska 37cm
oparcie 85-91cm (zaleznie od wersji)
wersja: Fontanna, Muszelka, Koziolek, Motyl

stolik Bacci kwadrat  [KB05Sug ]
55x55x65cm
kolorystyka Bacci

stolik Bacci kolo  [ KB06Lem]
Φ 60cm h65cm
kolorystyka Bacci



kwietnik Lino  [ LI0101]
45x45x180cm
lakier biały, czarny, ecri
doniczka 18x18cm
 



kwietniki Printi  [KL0101-KL0103]
60x60cm h.124 cm
91x57 cm h.91 cm
60x60 cm h.91 cm
lakier biały, czarny
doniczka



STÓL/

TRENTO
STÓL/

HEX
stół Trento [STT01OD]
średnica od 80 cm, 
lakier czarny
obłoga dąb belkowy
  OD/

stół Hex  [STH01OB]
średnica od 80 cm,
lakier czarny
obłoga dąb wybarwiony
  OBB OD/ OBB



C

Blendart DARK

Blendart GRAY

gres White

+
RÓŻNE
WZORY
KOLORY 

tkaniny Premium 

szlagmetal - złoty

4

1

2

czarny matowy lakier strukturalny szkło przezroczyste 

biały matowy lakier strukturalny szkło czarne 
tkaniny łatwoczyszczące 

lakier złoty lustro 

3

lakier chrom

Kolory  i materiały
Nasze produkty oferujemy w szerokiej gamie wzorów, kolorów i materiałów.
Możliwość kombinacji pozwoli Ci dostosować wnętrze swojego domu do Twojego stylu.  

Metal Drewno Szkło Tkaniny

Lakier

Kamień

Ceramika

5

D ST

SC

DB

fornir dębowy naturalny

fornir dębowy wybarwiany

dąb lity

obłoga dąb naturalny

obłoga dąb wybarwiany

obłoga dąb z bali

fornir wenge

orzech - laminat

lakier biały półmat

lakier grafit półmat

lakier czerwony półmat

lakier czarny półmat

marmur travertino

marmur carrara

marmur black gold

marmur titanum black

gres ciosany PR

paleta kolorów RAL

+
OB

L

M

B

O

OD

DL



camfero.pl


