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Nogi i oskrzynia wyłącznie z litego drewna, 
5 gatunków drewna do wyboru: dąb,  
jesion, buk, orzech amerykański, wenge

Legs and frame made exclusively from solid wood, 
5 wood species available: oak, ash, beech, 
american walnut, wenge

The top ≈ 40 mm thick, 
made of solid wood or face 
veneer 1,5 mm thick, smoothly 
grinded or brushed

Wkładki motylkowe środkowe 
i frontowe lub wkładki zwykłe

Central and frontal butterfly leaves 
or standard inserts

Aesthetic assembly fittings guarantee 
the stability of the construction

Estetyczne okucia montażowe 
gwarantujące stabilność konstrukcji 

The top covered with natural oil 
or environmentally safe water-based 
silver power lacquer with bactericidal 
activity of the silver ions

Legs assembled under the top  
or flush with the top
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Stoły rozkładane  
z wkładką motylkową

Wkładka motylkowa frontowa Wkładka motylkowa środkowa

ExtEndablE tablEs  
with buttErfly lEavEs 

frontal buttErfly lEavEs CEntral buttErfly lEavEs 

The table available with double butterfly  
leaves 3 m long.

Full informations about available dimensions  
and combinations on the catalogue pages 12÷15.
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ExtEndablE tablEs 
with standard insErt

fixEd tablEs 

Stoły rozkładane 
z wkładką zwykłą

Full informations about available dimensions  
and combinations on the catalogue pages 12÷15.

Full informations about available dimensions  
and combinations on the catalogue pages 12÷15.
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Full informations about available dimensions  
and combinations on the catalogue pages 12÷15.

L 20 02 A1 
110*60*48

L 20 02 B1
70*70*48

L 40 03 B 
110*60*48

L 10 02 A1
70*70*48

L 50 04 B 
55*55*48

L 30 02 A 
55*55*58

L 40 03 E 
110*60*48

L 60 01/08 A 
110*60*48

L 60 01/06 A1
110*60*48

L 60 02/06 E
60*48

L 10 01 A 
70*70*58

L 60 01/06 E  
110*60*58
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Dostępne rozmiary stołów w cm 
Available table dimensions in cm
Wymiary podane w kolejności: długość, szerokość, wysokość.  
W nawiasie ilość wkładek, długość i rodzaj.

Dimensions given in the order: length, depth, height. 
In brackets number of inserts, lenght and type. 

Stoły rozkładane z wkładką motylkową 
Extendable tables with butterfly leaves Noga / Leg

180-300*90*78 (2 x 60 FM) A, B, C, D, E

180-245*90*78 (1 x 65 FM) A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1 

180-260*90*78 (2 x 40 FM) A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

165-245*95*78 (1 x 80 SM) A, B, C, D, E

142-202*90*78 (1 x 60 SM) A, B, C, D, E

Stoły rozkładane z wkładką zwykłą 
Extendable tables with standard insert 

Noga / Leg

180-270*90*78 (2 x 45 SZ) A, B, C, D, E

180-230*100*78 (1 x 50 SZ) A, B, C, D, E

165-255*95*78 (2 x 45 SZ) A, B, C, D, E

142-182*90*78 (1 x 40 SZ) A, B, C, D, E

Stoły nierozkładane 
Fixed tables Noga / Leg

200*100*78 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

180*90*78 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

160*80*78 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

140*80*78 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

120*70*78 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1 

Oznaczenie stołów / Table code
S - stół / table
Sa - stół z blatem strukturyzowanym  

table with brushed top  

Oznaczenie wkładek / Extension code 
SZ  - wkładki środkowe zwykłe / standard inserts 
SM - wkładki środkowe motylkowe / central butterfly leaves 
FM - wkładki frontowe motylkowe / frontal butterfly leaves 

Dostępne rozmiary stolików w cm 
Available coffee table dimensions in cm 

Stoliki / Coffee tables Noga / Leg

110*60*48 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

110*60*58 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

85*85*48 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

85*85*58 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

70*70*48 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

70*70*58 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

55*55*48 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

55*55*58 A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1

 80*48 A, B, C, D, E

 80*58 A, B, C, D, E

 60*48 A, B, C, D, E

 60*58 A, B, C, D, E

Oznaczenie stolików / Coffee table code
L  – stolik / coffee table
La  – stolik z blatem strukturyzowanym  

coffee table with brushed top

Dostępne gatunki drewna 
Available wood species

Symbol Gatunek drewna / Wood species

10 dąb obłóg  gr. 1,5 mm 
oak face veneer 1,5 mm thick

11 dąb drewno lite / oak solid wood

20 dąb dziki obłóg gr.  1,5 mm  
wild oak face veneer 1,5 mm thick

21 dąb dziki drewno lite  
wild oak solid wood

30 orzech amerykański obłóg gr. 1,5 mm  
american walnut face veneer 1,5 mm thick

31 orzech amerykański drewno lite  
american walnut solid wood

40 jesion twardzielowy obłóg gr. 1,5 mm  
core ash face veneer 1,5 mm thick

41 jesion  drewno lite / ash solid wood

50 buk twardzielowy obłóg gr. 1,5 mm  
core beech face veneer 1,5 mm thick

60 wenge obłóg gr.  1,5 mm  
wenge face veneer 1,5 thick

61 wenge drewno lite / wenge solid wood

Dostępne rodzaje nóg 
Available types of legs

a A1

wzory (zdjęcia) dostępne na str. 14
pictures available on page 14

b B1

C C1

d D1

E E1

Dostępne wykończenia powierzchni 
Available surface finishes 

Symbol Wykończenie powierzchni / Surface finish 

01 naturalny lakierowany / natural lacquered

02 naturalny olejowany / natural oiled

03 czereśniowy lakierowany / cherrish lacquered

04 mleczny lakierowany / milky lacquered

05 wenge lakierowany / wenge lacquered

06 biały kryjący / white coated 

07 patyna kredowa lakierowana / chalky patina lacquered

08 czarny kryjący / black coated

Gatunek drewna 
Wood species

Wykończenie powierzchni / Surface finish 

01 02 03 04 05 06 07 08

10 x x x x x x

11 x x x x x x

20 x x x x

21 x x x x

30 x x

31 x x

40 x x x x x x

41 x x x x x x

50 x x x x x x

60 x x

61 x x

Przykładowa konfiguracja stołu z opisem: / Exemplary table configuration with description:  
S 10 01 A 180-270*90*78 (2 x 45 SZ)

S 10 01 A 180-270* 90* 78 (2 x 45 SZ)

stół gatunek 
drewna

wykończenie 
powierzchni

rodzaj 
nogi

wymiar cm 
długość

wymiar cm 
szerokość

wymiar cm 
wysokość

ilość 
wkładek

długość 
wkładki 

cm

typ wkładki

table wood 
species

surface fittnish type of leg dimension 
lenght cm

dimension 
depth cm

dimension 
height cm

number 
of inserts

extension  
length cm

extension 
code

S 60 01/06 E 180-300*90*78 (2 x 60 FM)
S 60 01/ 06 E 180-300* 90* 78 (2 x 60 FM)

stół gatunek 
drewna

wykończenie 
powierzchni 

blatu

wykończenie 
powierzchni 

oskrzyni i nóg

rodzaj 
nogi

wymiar cm 
długość

wymiar cm 
szerokość

wymiar cm 
wysokość

ilość 
wkładek

długość 
wkładki 

cm

typ 
wkładki

table wood 
species

top surface 
fittnish

frame and 
legs surface 

fittnish

type 
of leg

dimension 
lenght cm

dimension 
depth cm

dimension 
height cm

number 
of inserts

extension   
length 

cm

extension 
code

Przykładowa konfiguracja stolika z opisem: / Exemplary coffee table configuration with 
description: L 31 02 E1 110*60*48

L 31 02 E1 110* 60* 48

stolik gatunek drewna wykończenie 
powierzchni 

rodzaj nogi wymiar cm długość wymiar cm szerokość wymiar cm wysokość

coffee table wood species surface fittnish type of leg dimension lenght cm dimension depth cm dimension height cm

availablE
DIMENSIONS
and 
ConfiGurations
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availablE  
ELEMENTS

Dostępne rodzaje nóg i oskrzyni 
Available types of legs and frames 
A - oskrzynia drewniana prosta, nogi kwadratowe 

straight wooden frame, square legs
A1 - oskrzynia drewniana prosta, nogi kwadratowe licujące z blatem 

straight wooden frame, square legs flush with the top 
B  - oskrzynia drewniana prosta, nogi stożkowe 

straight wooden frame, 4-sided tapered legs
B1 - oskrzynia drewniana prosta, nogi stożkowe licujące z blatem 

straight wooden frame, 4-sided tapered legs flush with the top 
C - oskrzynia drewniana prosta, nogi okrągłe
  straight wooden frame, round legs
C1 - oskrzynia drewniana prosta, nogi okrągłe licujące z blatem
  straight wooden frame, round legs flush with the top 
D - oskrzynia drewniana prosta, nogi okrągłe profittlowane
  straight wooden frame, round profittled legs
D1 - oskrzynia drewniana prosta, nogi okrągłe profittlowane licujące z blatem 

straight wooden frame, round profittled legs flush with the top 
E - oskrzynia drewniana profittlowana, nogi kształtowane 

profittled wooden frame, shaped legs
E1 - oskrzynia drewniana profittlowana, nogi kształtowane licujące z blatem 

profittled wooden frame, shaped legs flush with the top 

10 01
11 01

dąb naturalny 
lakierowany

oak natural lacquered

30 01
31 01

orzech naturalny
lakierowany

walnut natural lacquered

10 07
11 07

dąb patyna kredowa
lakierowana

oak chalky patina lacquered

10 02
11 02

dąb naturalny 
olejowany

oak natural oiled

30 02
31 02

orzech naturalny
olejowany

walnut natural oiled

20 01
21 01

dąb dziki naturalny
lakierowany

wild oak natural lacquered

10 03
11 03

dąb czereśniowy
lakierowany

oak cherrish lacquered

40 01
41 01

jesion twardzielowy
naturalny lakierowany
core ash natural lacquered

20 02
21 02

dąb dziki naturalny
olejowany

wild oak natural oiled

10 04
11 04

dąb mleczny
 lakierowany

oak milky lacquered

40 02
41 02

jesion twardzielowy 
naturalny olejowany

core ash natural oiled

20 04
21 04

dąb dziki mleczny
lakierowany 

wild oak milky lacquered

10 05
11 05

dąb wenge
lakierowany

oak wenge lacquered

40 03
41 03

jesion twardzielowy
czereśniowy lakierowany

core ash cherrish lacquered

40 04
41 04

jesion twardzielowy
mleczny lakierowany
core ash milky lacquered

40 05
41 05

jesion twardzielowy
wenge lakierowany

core ash wenge lacquered

40 07
41 07

jesion twardzielowy patyna
kredowa lakierowana

core ash chalky patina lacquered

50 01
buk twardzielowy

naturalny lakierowany
core beech natural 

lacquered

50 02
buk twardzielowy

naturalny olejowany
core beech natural oiled

50 03
buk twardzielowy

czereśniowy lakierowany
core beech cherrish lacquered

50 04
buk twardzielowy

mleczny lakierowany
core beech milky lacquered

50 06
buk twardzielowy

biały kryjący
core beech 

white coated

Kolorystyka wybarwienia powierzchni może nieznacznie odbiegać od rzeczywi-
stych barw. Jest to spowodowane ograniczeniami techniki druku. Wzornik z ko-
lorami wybarwień drewna jest materiałem poglądowym i nie stanowi podstawy 
do reklamacji.

Due to the limitations of the printing technique, the surface fittnish colours can 
slightly vary from the real furniture fittnishes. The fittnish colour samples serve 
solely as an illustrative presentation and do not constitute the reasons for  
the complaint.

50 08
buk twardzielowy 

czarny kryjący
core beech 

black coated

Kolor biały i czarny dedy-
kowany tylko do wyrobów 
z surowca wenge.

White and black colours 
are dedicaded only to 
wenge wood.

60 01
61 01

wenge naturalne 
lakierowane

wenge natural lacquered

60 02
61 02

wenge naturalne
olejowane

wenge natural oiled

20 07
21 07

dąb dziki patyna
kredowa lakierowana

wild oak chalky patina lacquered

a

A1

b

B1

d

D1

C

C1

E

E1

Dostępne wybarwienia powierzchni / Available surface finish

Furniture
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