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Technologie i standard wykończenia
Kuchnie na zamówienie
Stoły
Stoliki kawowe
Krzesła
Hokery
Sofy
Fotele i inne
Meble inne - produkcja jednostkowa

SPIS TREŚCI

Spis treści katalogu

Naszym klientom oferujemy dwa warianty krawędzi blatów:

Prosta krawędź blatu.

Naturalna krawędź blatu.

Niepowtarzalnego uroku dodają starannie wyszlifowane i wyeksponowane sęki,
które mogą pozostać bez wypełnienia lub zostać wypełnione brązowym szpachlem
bądź bezbarwną, czarną lub niebieską żywicą.

Bez
wypełnień

Szpachel

Bezbarwna
żywica

Niebieska
żywica

Czarna
żywica

Dostępna kolorystyka drewna (kuchni, blatów,stołów i stolików):

Chocolate

Dark grey

Dark rustic

Grey

Rustic

Light grey

Natural

Bielony

*Możliwość innego wybarwienia drewna, na indywidualne zamówienie.

STANDARD WYKOŃCZENIA

Standard wykończenia mebli

LPT - Liquid Proof Technology

Powłoka LPT - Liquid Proof Technology

Powłoka LPT (Liquid Proof Technology)
Martwisz się, że na powierzchni stołu, blatu zostaną brzydkie białe ślady po
gorących naczyniach?
Przeraża Cię myśl, że powierzchnia blatu lub stołu nie sprosta rozlanym sokom,
alkoholowi czy gorącym płynom, itp.?
Mamy na to rozwiązanie !
Liquid Proof Technology (LPT) – opracowany przez Konar Meble nowy,
innowacyjny typ powłoki stosowanej w końcowym etapie wykończenia blatów
drewnianych.
Powłokę opracowaliśmy w celu zwiększenia trwałości blatu, a także utrzymania
doskonałego wyglądu powierzchni na długie lata.
Unikalna powłoka stosowana w naszych stołach zabezpiecza blat przed
wchłanianiem cieczy spożywczych, dopuszczonych do ogólnego użytku w domu,
powodujących zazwyczaj nieusuwalne odbarwienia powierzchni (gorące płyny,
alkohol, soki, itp.). Powłoka chroni również powierzchnie przed oddziaływaniem
o
wysokiej temperatury nawet do 100 C (gorące naczynia kuchenne).
Powłoka LPT posiada wysoką odporność na ścieranie.
Należy pamiętać, że uszkodzenia mechaniczne (przecięcie powierzchni) niszczą
powłokę, co powoduje utratę jej właściwości w miejscu uszkodzenia.
Dzięki zastosowanej powłoce utrzymanie stołu w czystości jest bardzo proste i nie
są do tego wymagane żadne środki chemiczne, które mają niekorzystny wpływ na
nasze zdrowie.
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KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE

KUCHNIE na zamówienie

Nasze kuchnie to nie tylko styl, to unikalne piękno, funkcjonalność i przede
wszystkim jakość na którą dajemy 30 lat gwarancji.
Liquid Proof Technology (LPT) – opracowany przez Konar Meble nowy
innowacyjny typ powłoki stosowanej w końcowym etapie wykończenia blatów
drewnianych. (więcej informacji patrz „Standard wykończenia”).
U nas znajdziesz szereg wyjątkowych propozycji oraz inspiracji meblowych dla
Ciebie i Twojego domu. Odpowiednio wybrane meble pozostaną z Tobą i Twoją
rodziną na wiele lat, dlatego przy zakupie warto postawić na wytrzymałość,
komfort i wysoką estetykę.
Fronty i blaty ręcznie wykonane z litego drewna dębowego, starannie
bejcowane i lakierowane wysokiej jakości produktami.
Zabudowa kuchenna dostępna jest w kilku wariantach kolorów (patrz „Standard
wykończenia”).
Dostępnych jest szereg dodatków i akcesoriów do wyboru.
Każda kuchnia standardowo wyposażona jest w systemy cichego domykania.
Korpusy szafek wykonane są z wysokiej jakości płyt laminowanych:
ź grubość frontów 19 mm - 100% drewno dębowe,
ź grubość blatów 40 mm - 100% drewno dębowe,
ź szerokość standardowa blatów 600 mm.

Kuchnia Rustica 1

Kuchnia Rustica 2

Kuchnia Modern

Zapewniamy kompleksową obsługę – od projektu do montażu.

KUCHNIE NA ZAMÓWIENIE

KUCHNIE na zamówienie
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STOŁY i STOLIKI

STOŁY i STOLIKI

Stół stanowi obowiązkowy element wyposażenia każdego domu
i mieszkania. Nie wyobrażamy sobie bez nich pokoju dziennego czy jadalni.
Stoły i stoliki drewniane zapewniają wysoki komfort użytkowania, a przy tym
stanowią idealną ozdobę każdego wnętrza. Jest to szczególnie widoczne
w przypadku pięknych, ręcznie wykonanych mebli o ponadczasowej stylistyce,
których podstawowym budulcem jest prawdziwe, naturalne drewno dębowe.
Jako producent doskonale wiemy, że najważniejsza jest wysoka jakość
i precyzja wykonania, więc do produkcji wykorzystujemy jedynie najlepsze,
wyselekcjonowane surowce, dzięki którym nasze meble będą zdobić Państwa
wnętrza przez długie lata.
Blaty stołów i stolików starannie szlifujemy i wykańczamy lakierem odpornym
o
na plamy oraz wysoką temperaturę (do 100 C).
Wysokowytrzymały lakier Super Mat został dobrany tak, aby perfekcyjnie
podkreślił piękny rysunek dębowego drewna.
Liquid Proof Technology (LPT) – opracowany przez Konar Meble nowy
innowacyjny typ powłoki stosowanej w końcowym etapie wykończenia blatów
drewnianych. (więcej informacji patrz „Standard wykończenia”).

Na nasze Stoły i Stoliki udzielamy aż 30-letniej gwarancji.

STOŁY i STOLIKI

STOŁY i STOLIKI

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Podstawa stołu aluminiowa konstrukcja – kolor paleta RAL
ź Prowadnice stołu stalowe, cynkowane, na łożyskach kulkowych
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu przed i po rozłożeniu: od 120/165 cm do 280/420 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

TRAPEZ - loftowy, rozkładany stół dębowy (do 4,2 m)

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Podstawa stołu aluminiowa konstrukcja – kolor paleta RAL
ź Prowadnice stołu stalowe, cynkowane, na łożyskach kulkowych
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu przed i po rozłożeniu: od 120/165 cm do 280/420 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

STOŁY

BASIC - loftowy, rozkładany stół dębowy (do 4,2 m)

STOŁY

MODERN STEEL - okrągły, rozkładany stół dębowy (do 3,5 m)

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm pogrubiany na brzegach do 80 mm,
100% drewno dębowe
ź Podstawa stołu aluminiowa konstrukcja – kolor paleta RAL
ź Prowadnice stołu stalowe, na łożyskach kulkowych
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Wymiar stołu przed i po rozłożeniu: od 100/150 cm do 150/350 cm
ź Wysokość 75 cm

MODERN - okrągły, rozkładany stół dębowy (do 3,5 m)

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm pogrubiany na brzegach do 80 mm,
100% drewno dębowe
ź Nogi – 100% drewno dębowe
ź Prowadnice stołu stalowe, na łożyskach kulkowych
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Wymiar stołu przed i po rozłożeniu: od 100/150 cm do 150/350 cm
ź Wysokość 75 cm

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Podstawa stołu konstrukcja aluminiowa - kolor paleta RAL
ź Prowadnice stołu stalowe, cynkowane, na łożyskach kulkowych
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu przed i po rozłożeniu: od 120/165 cm do 280/420 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

AVANGARDE - rozkładany stół dębowy (do 4,2 m)

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Podstawa stołu konstrukcja aluminiowa - kolor paleta RAL z ozdobnym
fornirem z drewna dębowego
ź Prowadnice stołu stalowe, cynkowane, na łożyskach kulkowych
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu przed i po rozłożeniu: od 120/165 cm do 280/420 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

STOŁY

CLASIC - rozkładany stół dębowy (do 4,2 m)

STOŁY

RANGO - rozkładany stół dębowy (do 4,5 m)

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Podstawa stołu aluminiowa konstrukcja – kolor paleta RAL
ź Prowadnice stołu stalowe, cynkowane, na łożyskach kulkowych
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu przed i po rozłożeniu: od 120/170 cm do 300/450 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 78 cm

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm pogrubiany na brzegach do 60 mm,
100% drewno dębowe
ź Noga wykonana z elementów stalowych – kolor paleta RAL
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu: od 120 cm do 280 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

TWIST - nowoczesny okrągły stół dębowy

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm pogrubiany na brzegach do 60 mm,
100% drewno dębowe
ź Noga wykonana z elementów stalowych – kolor paleta RAL
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Średnica stołu: od 90 cm do 150 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

STOŁY

TYTUS - loftowy stół dębowy

STOŁY

GEO - loftowy stół dębowy

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Podstawa stołu aluminiowa
ź konstrukcja w kształcie trapezu bądź prostokąta - RAL
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu : od 90 cm do 280 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

STEELO - stół dębowy w stylu Industrial Loft

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40mm - 100% drewno dębowe
ź Noga wykonana z elementów stalowych – kolor paleta RAL
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu: od 120 cm do 280 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Noga wykonana z elementów stalowych – kolor paleta RAL
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu: od 120 cm do 280 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

SCUDO - okrągły stół dębowy

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm zwężany na brzegach - 100% drewno dębowe
ź Noga wykonana z elementów stalowych – kolor paleta RAL
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Średnica stołu: od 90 cm do 150 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

STOŁY

SOLID - modernistyczny stół dębowy

STOŁY

KOMO - nowoczesny stół z dębowym blatem

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Podstawa stołu wykonana z elementów stalowych – kolor paleta RAL
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu : od 100 cm do 280 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

INOX - stół dębowy z nogami ze stali nierdzewnej

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40mm - 100% drewno dębowe
ź Nogi wykonane z elementów ze stali nierdzewnej
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu: od 90 cm do 280 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Noga metalowa wykonana z proﬁli aluminiowych – kolor paleta RAL
ź Noga drewniana - 100% drewno dębowe
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu: od 90 cm do 280 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Wysokość stołu 75 cm

ROYAL - owalny stół dębowy

Specyﬁkacja:
ź Blat stołu grubość 40 mm pogrubiany na brzegach do 80 mm,
100% drewno dębowe
ź Nogi – 100% drewno dębowe
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stołu: od 120 cm do 280 cm
ź Szerokość stołu: od 60 cm do 120 cm
ź Grubość nóg stołu: 8x8cm; 10x10cm; 12x12cm
ź Wysokość stołu 75 cm

STOŁY

MILA - nowoczesny stół dębowy
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STOLIKI kawowe

STOLIKI KAWOWE

Specyﬁkacja:
ź Blat stolika grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Podstawa stolika drewno dębowe i aluminiowa konstrukcja – kolor
paleta RAL
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stolika: od 60 cm do 180 cm
ź Szerokość stołu: od 40 cm do 120 cm
ź Wysokość stolika 45 cm lub 60 cm

MODERN - dębowy stolik kawowy

Specyﬁkacja:
ź Blat stolika grubość 40 mm pogrubiany na brzegach do 80mm,
100% drewno dębowe
ź Praktyczna półka o grubości 20 mm wytrzyma każde obciążenie
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Średnica stolika: od 60 cm do 100 cm
ź Wysokość stolika 45 cm lub 60 cm

STOLIKI kawowe

TEO - dębowy stolik kawowy

STOLIKIPREMIUM
kawowe
STOŁY i STOLIKI

BLACK - dębowy stolik kawowy

Specyﬁkacja:
ź Blat stolika grubość 40 mm - 100% drewno dębowe
ź Podstawa stolika wykonana z elementów stalowych – kolor paleta RAL
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stolika : od 60 cm do 180 cm
ź Szerokość stolika: od 40 cm do 120 cm
ź Wysokość stolika: 45 cm lub 60 cm

GEO - dębowy stolik kawowy

Specyﬁkacja:
ź Blat stolika grubość 40mm - 100% drewno dębowe
ź Podstawa stolika wykonana z elementów stalowych,
konstrukcja w kształcie trapezu bądź prostokąta - kolor paleta RAL
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Długość stolika: od 60 cm do 180 cm
ź Szerokość stolika: od 40 cm do 120 cm
ź Wysokość stolika: 45 cm lub 60 cm

MEBLE
TAPICEROWANE

www.kreatywnestolarstwo.com

MEBLE TAPICEROWANE

Do produkcji mebli tapicerowanych stosujemy:
ź Nowoczesne i jakościowe tkaniny o zwiększonej odporności na przecieranie,
mechacenie, a także posiadające różne właściwości (hydrofobowe, easy clean,
itp.)
ź Wysokiej jakości pianki (T35, T40), która odznacza się wysoką sprężystością
i elastycznością.
ź Mocne konstrukcje wykonane ze sklejki (a nie pilśni, którą często do produkcji
wykorzystuje konkurencja).
ź Podstawy nóg z grubościennego metalu, drewna dębowego lub bukowego.
Realizujemy również indywidualne zamówienia zgodnie z projektem klienta, który
może wybrać rodzaj i kolor materiału z naszej bogatej oferty tkanin
lub dostarczyć własny materiał.
*Tolerancja wymiarów +/-1 cm
Wymiary produktów są orientacyjne i mogą ułatwić wybór modelu
lub fasonu. Wymiary rzeczywiste mogą się różnić zależnie od materiału,
z którego wykonano produkt.
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KRZESŁA

KRZESŁA

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 62
ź Głębokość siedziska [cm]: 47
ź Szerokość [cm]: 51
ź Wysokość całkowita [cm]: 88
ź Wysokość do siedziska [cm]: 49
ź Tapicerka: tkanina typu Velvet
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

VILI - krzesło tapicerowane

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 59
ź Głębokość siedziska [cm]: 48
ź Szerokość [cm]: 49
ź Wysokość całkowita [cm]: 97
ź Wysokość do siedziska [cm]: 46
ź Tapicerka: tkanina welurowa
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

KRZESŁA

INGO - krzesło tapicerowane

KRZESŁA

CAREN PRESTIGE - krzesło tapicerowane

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 58
ź Głębokość siedziska [cm]: 45
ź Szerokość [cm]: 53
ź Wysokość całkowita [cm]: 97
ź Wysokość do siedziska [cm]: 45
ź Tapicerka: tkanina typu Velvet
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

SALLY - krzesło tapicerowane

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 58
ź Głębokość siedziska [cm]: 46
ź Szerokość [cm]: 55
ź Wysokość całkowita [cm]: 88
ź Wysokość do siedziska [cm]: 47
ź Tapicerka: tkanina typu Velvet
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 55,5
ź Głębokość siedziska [cm]: 44,5
ź Szerokość [cm]: 57
ź Wysokość całkowita [cm]: 88
ź Wysokość do siedziska [cm]: 48
ź Tapicerka: tkanina welurowa
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

PELA - krzesło tapicerowane

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 63
ź Głębokość siedziska [cm]: 50
ź Szerokość [cm]: 61
ź Wysokość całkowita [cm]: 92
ź Wysokość do siedziska [cm]: 48
ź Tapicerka: tkanina welurowa
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

KRZESŁA

INES - krzesło tapicerowane

KRZESŁA

GODAGIO - krzesło tapicerowane

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 62 (nogi metalowe); 56,5 (nogi dąb)
ź Głębokość siedziska [cm]: 45
ź Szerokość całkowita [cm]: 58
ź Wysokość całkowita [cm]: 89
ź Wysokość do siedziska [cm]: 48
ź Tapicerka: tkanina welurowa
ź Nogi metalowe wybarwiane proszkowo

TULIO - krzesło tapicerowane

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 57
ź Głębokość siedziska [cm]: 46
ź Szerokość [cm]: 60
ź Wysokość całkowita [cm]: 84
ź Wysokość do siedziska [cm]: 48
ź Tapicerka: tkanina welurowa
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 61
ź Głębokość siedziska [cm]: 45
ź Szerokość [cm]: 56
ź Wysokość całkowita [cm]: 86
ź Wysokość siedziska [cm]: 49
ź Tapicerka: tkanina welurowa
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

MILO 2 - krzesło tapicerowane

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 61
ź Głębokość siedziska [cm]: 45
ź Szerokość [cm]: 56
ź Wysokość całkowita [cm]: 86
ź Wysokość siedziska [cm]: 49
ź Tapicerka: tkanina welurowa
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

KRZESŁA

MILO - krzesło tapicerowane

KRZESŁA

DIAMENTE - krzesło tapicerowane

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 61
ź Głębokość siedziska [cm]: 45
ź Szerokość [cm]: 56
ź Wysokość całkowita [cm]: 86
ź Wysokość siedziska [cm]: 49
ź Tapicerka: tkanina welurowa
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo
DOSTĘPNA
KOLORYSTYKA
OBIĆ

MALAWI - krzesło tapicerowane

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [[cm]: 61
ź Głębokość siedziska [cm]: 45
ź Szerokość [cm]: 56
ź Wysokość całkowita [cm]: 86
ź Wysokość siedziska [cm]: 49
ź Tapicerka: tkanina welurowa
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

Specyﬁkacja:
ź Głębokość całkowita [cm]: 59
ź Głębokość siedziska [cm]: 48
ź Szerokość [cm]: 49
ź Wysokość całkowita [cm]: 97
ź Wysokość do siedziska [cm]: 46
ź Tapicerka: tkanina
ź Nogi drewniane (100% dąb) lub metalowe wybarwiane proszkowo

KRZESŁA

LIVI - krzesło tapicerowane
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HOKERY

HOKERY

Specyﬁkacja:
Hoker 60

Hoker 70

ź Głębokość całkowita [cm]: 55
ź Głębokość siedziska [cm]: 43
ź Szerokość [cm]: 52
ź Wysokość całkowita [cm]: 101
ź Wysokość do siedziska [cm]: 67
ź Nogi metalowe wybarwiane
proszkowo

ź Głębokość całkowita [cm]: 55
ź Głębokość siedziska [cm]: 43
ź Szerokość [cm]: 52
ź Wysokość całkowita [cm]: 111
ź Wysokość do siedziska [cm]: 77
ź Nogi metalowe wybarwiane
proszkowo

TULIO - hoker tapicerowany

Specyﬁkacja:
Hoker 60

Hoker 70

ź Głębokość całkowita [cm]: 54
ź Głębokość siedziska [cm]: 43
ź Szerokość [cm]: 52
ź Wysokość całkowita [cm]: 93
ź Wysokość do siedziska [cm]: 65
ź Nogi metalowe wybarwiane
proszkowo

ź Głębokość całkowita [cm]: 54
ź Głębokość siedziska [cm]: 43
ź Szerokość [cm]: 52
ź Wysokość całkowita [cm]: 103
ź Wysokość do siedziska [cm]: 75
ź Nogi metalowe wybarwiane
proszkowo

HOKERY

GODAGIO - hoker tapicerowany

HOKERY

SALLY - hoker tapicerowany

Specyﬁkacja:
Hoker 60

Hoker 70

ź Głębokość całkowita [cm]: 54
ź Głębokość siedziska [cm]: 43
ź Szerokość [cm]: 52
ź Wysokość całkowita [cm]: 97
ź Wysokość do siedziska [cm]: 65
ź Nogi metalowe wybarwiane
proszkowo

ź Głębokość całkowita [cm]: 54
ź Głębokość siedziska [cm]: 43
ź Szerokość [cm]: 52
ź Wysokość całkowita [cm]: 107
ź Wysokość do siedziska [cm]: 75
ź Nogi metalowe wybarwiane
proszkowo

INES - hoker tapicerowany

Specyﬁkacja:
Hoker 60

Hoker 70

ź Głębokość całkowita [cm]: 54
ź Głębokość siedziska [cm]: 42
ź Szerokość [cm]: 52
ź Wysokość całkowita [cm]: 97
ź Wysokość do siedziska [cm]: 65
ź Nogi metalowe wybarwiane
proszkowo

ź Głębokość całkowita [cm]: 54
ź Głębokość siedziska [cm]: 42
ź Szerokość [cm]: 52
ź Wysokość całkowita [cm]: 107
ź Wysokość do siedziska [cm]: 75
ź Nogi metalowe wybarwiane
proszkowo

I INNE

FOTELE

FOTELE I INNE
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I INNE

FOTELE

CLIFORD 1 - fotel tapicerowany Chesterﬁeld

Specyﬁkacja:
ź Szerokość [cm]: 84
ź Wysokość całkowita [cm]: 104
ź Wysokość oparcia [cm]: 73
ź Tapicerka: tkanina typu Velvet
ź Nogi drewniane

CLIFORD 2 - fotel tapicerowany

Specyﬁkacja:
ź Szerokość [cm]: 84
ź Wysokość całkowita [cm]: 104
ź Wysokość oparcia [cm]: 73
ź Tapicerka: tkanina typu Velvet
ź Nogi drewniane

I INNE

FOTELE

CLIFORD 3 - fotel z pionowymi przeszyciami

Specyﬁkacja:
ź Szerokość [cm]: 84
ź Wysokość całkowita [cm]: 104
ź Wysokość oparcia [cm]: 73
ź Tapicerka: tkanina typu Velvet
ź Nogi drewniane

RITA - ławka tapicerowana w stylu Chesterﬁeld

Specyﬁkacja:
ź Szerokość [cm]: 80 / 100 / 120
ź Głębokość całkowita [cm]: 40
ź Wysokość całkowita [cm]: 49
ź Wysokość do siedziska [cm]: 49
ź Tapicerka: tkanina typu Velvet
ź Nogi drewniane - proste lub proﬁlowane

I INNE

FOTELE

GAJA - siedzisko tapicerowane

Specyﬁkacja:
ź Głębokość siedziska (do wyboru) [cm]: 30 / 40 / 50
ź Długość całkowita (do wyboru) [cm]: 80 / 100 / 120
ź Wysokość całkowita [cm]: 5
ź Tapicerka: tkanina typu Velvet
ź Mocowanie do mebli: dwustronne rzepy z klejem

www.kreatywnestolarstwo.com

MEBLE INNE

MEBLE INNE - produkcja indywidualna

Specyﬁkacja:
ź Ilość szuﬂad: 4
ź Ilość drzwiczek: 2
ź Ilość półek (łącznie): 2
ź Materiał: 100% dąb
ź Prowadnice: Blum
ź Powłoka LPT

Wymiary:
ź Wysokość całkowita [cm]: 76
ź Szerokość całkowita [cm]: 150
ź Głębokość całkowita [cm]: 40

MEBLE INNE

CORNELIA - komoda dębowa

Konar Meble Sp. z o.o.
ul. Polna 72/3
83-050 Lublewo Gdańskie
Obsługa klienta:
Kontakt telefoniczny:
pon.-czw. 9:00-15:00
piątek 9:00-13:00
sobota 10:00-14:00
Tel.: 58 523 75 84
e-mail: info@kreatywnestolarstwo.com
www.kreatywnestolarstwo.com
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