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NA KAŻDĄ OKAZJĘ

SYSTEMY STOŁOWE KLOSE KOLEKCJA 2017

STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

Nasze systemy stołowe

NASZE STOŁY
W czasach gdy świat pędzi i wszystko błyskawicznie się zmienia, gdy nasze życie oplata globalna sieć,
a technologie aktualne dzisiaj jutro stają się już przestarzałe pewne rzeczy się nie zmieniają. Stół był, jest
i będzie centrum naszego mieszkania. To serce domu, wokół którego skupia się życie rodzin i singli, starych
i młodych, miłośników antyków i wielbicieli nowoczesności.
Przy nim się je i świętuje, rozmawia i plotkuje. Z radością staje się kobiecym stołem kawowym, jak i stołem
do męskiej gry w karty. Przy nim się pracuje, relaksuje, a nawet uprawia miłość... cóż za magiczny przedmiot!

Formy, funkcje, długości, wysokości, szerokości, rodzaje drewna lub
wybarwień ... Mamy wszystko, czego Twój stół potrzebuje. Jeśli lubisz
drewno, to będziesz zachwycony.

T53

strona 06-11

INDYWIDUALISTA W JADALNI

TAFELRUNDE

strona12-17

KLASYK NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI

Jest wiele rzeczy, które można robić na, pod i nad stołem, i do każdej z nich nadaje się nasz stół!
Od 1899 roku tworzymy dla Państwa stoły. Potrafimy to - mamy wiedzę i doświadczenie, i tak samo jak nasze
stoły jesteśmy stabilni i twardo stoimy na ziemi!
Nie uczymy naszych stołów chodzić. Nie kreujemy też dzieł sztuki nowoczesnej, których samo oglądanie
wymaga instrukcji. Tworzymy dla PAŃSTWA stoły. Z drewna!
Ciężkie, czy lekkie? Cztery nogi, czy jedna podstawa? Mały na 60 centymetrów, czy długi na 3 metry? Orzech,
czy dąb? Klon, czy buk? Fornirowany, czy lity? Okrągły, czy kanciasty?
MAMY DLA PAŃSTWA TEN WŁAŚCIWY – tyle, że:
ON musi być z drewna!
Proszę nam zaufać i zajrzeć do nas.
Tutaj liczą się tylko jakość, funkcjonalność i estetyka!

TRIPLE MIX

strona 18-21

FANTAZYJNE PODSTAWY

ELEGANZ

strona 22-25

SZTUKA W JADALNI

FUNKTIONAL

strona 26-29

SUBTELNE ROZWIĄZANIA

FREIRAUM

strona 30-35

PRZESTRZEŃ WYBORU
Samej przyjemności podczas „użytkowania naszych stołów” życzy Państwu:
Zespół Klose!

2 | www.klose.pl

OD WYBORU DO KOLORU...

strona 36-41

WYBARWIENIA DREWNA

strona 42-43
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STOŁY WYSOKICH LOTÓW
Codzienne posiłki, praca, odrabianie lekcji, rodzinne obiady, kolacje z przyjaciółmi. Przy stole zawsze tyle się dzieje. Sprawdzą się tylko
najlepsi. Wykonane z masywu lub fornirowane stoły Klose charakteryzują się podwyższoną odpornością na zarysowania i działania płynów,
w tym alkoholu. Poradzą sobie w każdej sytuacji, dzięki czemu nawet przy intensywnym użytkowaniu zachowają swoją niezmienną klasę.
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!
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SYSTEM STOŁÓW

T53

Stół T53 Krzesło S61

6 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

Stół T53 - okrągły, nogi W

Stół T53, Krzesło KrzesłoS61
Stół T53, Krzesło 61

T53

NEW LINE

indywidualista w jadalni
8 | www.klose.pl

Jedz, rozmawiaj, pracuj, baw się – stoły
T53 sprawdzą się przy każdej okazji.
Stworzony z litego drewna, efektowny,
przy tym starannie dopracowany w swojej
konstrukcji. Idealny gdy masz ochotę na
dodatkowe towarzystwo, ułatwi Ci życie
również wtedy gdy wolisz spędzać czas
w pojedynkę - schowana wewnątrz
wkładka jest zawsze na miejscu gotowa
do rozłożenia we właściwym momencie.
W ramach systemu T53 oferowane są
stoły ze standardowymi 4 nogami oraz
niebanalne stoły z nogami X i funkcjonalne
stoły z okrągłym blatem oraz oryginalnie
ukształtowanymi nogami (trzon W).

Stół T53 - prostokątny, czteronożny

SYSTEMY STOŁOWE KLOSE KOLEKCJA 2017

STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

SYSTEM STOŁÓW T53

2 RÓŻNE STELAŻE

WSZYSTKIE STOŁY MASYWNE LUB CZĘŚCIOWO MASYWNE
noga W

4 RODZAJE DREWNA

jesion twardzielowy

dąb dziki

dąb bianco

buk twardzielowy

13 WYBARWIEŃ DREWNA

jesion twardzielowy
efekt wosku

jesion twardzielowy
szlachetny szary olejowany

jesion twardzielowy
jasnoszary olejowany

jesion twardzielowy
burzowo-niebieski
olejowany

jesion twardzielowy
amarant olejowany

dąb dziki
olejowany

dąb bianco
efekt wosku

buk twardzielowy
olejowany

buk twardzielowy
orzech naturalny

buk twardzielowy
jasny lakierowany

buk twardzielowy
efekt wosku

buk twardzielowy
lakierowany

4 nogi

dąb dziki
efekt wosku

WARIANTY BLATÓW
blat okrągły
wymiar: Ø 100 / 110 / 120 cm

blat prostokątny
wymiar: 140x90 / 160x90 / 180x90 / 200x100 / 220x100 cm

SYSTEM ROZKŁADANIA
Szyna sychroniczna
Stoły okrągłe: blat dzielony, wkładka łamana. Mają tu zastsowanie 4 nogi oraz noga W.
Stoły prostokątne: blat w całości przesuwany, wkładka łamana. Ma tu zastosowanie tylko noga W.
Frontslide
Stoły prostokątne: blat w całości, rozkładany poprzez wysunięcie oskrzyni wraz z nogami, wkładka łamana.
Mają tu zastosowanie tylko 4 nogi.
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!
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SYSTEM STOŁÓW

TAFELRUNDE

Stół T7, Krzesło S43

12 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

SYSTEM STOŁÓW TAFELRUNDE

3 RÓŻNE MODELE

WSZYSTKIE STOŁY MASYWNE LUB CZĘŚCIOWO MASYWNE

7 RODZAJÓW DREWNA

dąb
sonoma

dąb bianco

buk

buk
twardzielowy

dąb

dąb dziki

orzech

20 WYBARWIEŃ DREWNA
Stół T-6
buk naturalny

buk jasny

buk biały

buk czereśnia
bursztyn

buk wenge

buk koniak

Stół T-7

Stół T-8

buk twardzielowy
lakierowany

SYSTEM ROZKŁADANIA
DWUSTRONNY (MS)
buk twardzielowy
olejowany

buk twardzielowy
efekt wosku

dąb naturalny

dąb rustik

dąb olejowany

dąb dark

dąb dziki
olejowany

dąb dziki efekt
wosku

dąb bianco
efekt wosku

orzech naturalny
lakierowany

orzech
olejowany

orzech efekt
wosku

JEDNOSTRONNY (FRONTSLIDE) (MD)

dąb sonoma

WYMIARY STOŁU CO 10 cm

DODATKOWO: SZYNA ALUMINIOWA (TYLKO W SYSTEMIE FRONTSLIDE)

do
do

14 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

Stół T8, Krzesło S41

Stół T6, Krzesło S15
Stół T7, Krzesło S16

Tafelrunde

KLASYK

nieograniczonych możliwości
16 | www.klose.pl

Stół T7- prezentuje się świetnie! Nie
ważne z jakiego jest gatunku drewna...
czy stoi w otoczeniu pięknej, soczystej
zieleni, czy betonowych ścian...
TEN STÓŁ PASUJE DO WSZYSTKIEGO!
Wykonany z masywnego drewna, poddany
olejowaniu – jego piękno nie przemija. Jeśli,
podczas użytkowania, jego uroda zblaknie,
ponowne zeszlifowanie i nałożenie oleju
uczyni go znów ŚWIEŻYM !
Odpowiednia konstrukcja ułożenia listew to
znak wysokiej jakości i cecha dyskretnego
rozkładania stołu do o wiele większych
rozmiarów.

Stół T7, Krzesło S18
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

SYSTEMY STOŁOWE KLOSE KOLEKCJA 2017

SYSTEM STOŁÓW

TRIPLE MIX

3 różne funkcje rozkładania, 4 wymiary, 3 wersje podstawy stołu:
to jest nasz "TRIPLE MIX". Jest prawdziwym „przyciągaczem uwagi”
w każdym pomieszczeniu. Eklektycznie łączy ciepłe drewno z chłodem
szlachetnej stali. Jeśli jednak intrygujące kontrasty to dla Was zbyt mało
– efektowne „V” jako podstawa stołu i olejowany dąb dziki zapewnią
odpowiedni stopień wzorniczej nonszalancji. Nieszablonowy w formie,
starannie dopracowany w swojej konstrukcji – zachwyci przy każdej okazji.

Stół Triple Mix X, Fotel S45

18 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

SYSTEM STOŁÓW TRIPLE MIX

3 FUNKCJE ROZKŁADANIA

3 RÓŻNE STELAŻE (U / V / X)

Liberti I blat przesuwny z wkładką 1 x 50 cm

STÓŁ U

Wyjątek: Wymiar 120 x 80 cm z wkładką 1 x 40 cm

STÓŁ V
Kombi dzielony blat stołu z szyną synchroniczną i wkładką 1 x 50 cm
Wyjątek: Wymiar 120 x 80 cm z wkładką 1 x 40 cm

STÓŁ X

7 RODZAJÓW DREWNA
Liberti II 2 x 50 cm wkładki obustronne
Wyjątek: Wymiar 120 x 80 cm z wkładką 1 x 40 cm
Wymiar 140 x 90 cm z wkładkami 2 x 35 cm
buk

buk twardzielowy

dąb

dąb dziki

Rodzaje wybarwień drewna: według próbnika KMK
20 | www.klose.pl

dąb bianco

dąb dziki
palony

orzech

Wymiary: 120 x 80 cm, 140 x 90 cm, 160 x 90 cm, 180 x 90 cm
www.klose.pl | 21

STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!
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SYSTEM STOŁÓW

ELEGANZ

Elegancja i prostota!
System wykonany z litego drewna, ale
z zachowaniem wizualnej lekkości
i subtelności. Nowoczesnymi funkcjami
uwiedzie Twoich gości.
Z 3 podstawowych wariantów i funkcji
jakie Ci zapewniamy stworzysz stół
wielozadaniowy, gotowy radzić sobie
z każdą sytuacją.
Teraz już tylko zaproś najbliższych
i ciesz się wspólnymi chwilami.

Stół T22, Krzesło S22

22 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

SYSTEM STOŁÓW ELEGANZ

FUNKCJE
WARIANTY STOŁÓW

Blat stołu masywny, Funkcja Frontslide

STÓŁ T-22

Blat stołu masywny, Funkcja blat przesuwny

STÓŁ T-23

Blat stołu masywny, Funkcja do wyboru blat przesuwny lub Frontslide

STÓŁ T-28

STÓŁ T-22

STÓŁ T-23

buk biały

WYMIARY STOŁU CO 20 cm
STÓŁ T-28

jesion twardzielowy

5 RODZAJÓW DREWNA
220 cm
do

buk

buk twardzielowy

dąb

dąb dziki

orzech

*

Rodzaje wybarwień drewna: według próbnika KMK
24 | www.klose.pl

* Stół T28 w orzechu dzikim

do

140 cm

1102000 c
cm
m

90 cm
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!
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SYSTEM STOŁÓW

FUNKTIONAL

Mniejszy znaczy gorszy? NIE! My tak nie myślimy!
Dlatego wszystkie nasze stoły tworzymy z taką samą dbałością o każdy
szczegół. Wybór tylko szlachetnych rodzajów oklein, niestandardowe
funkcje oraz trwałe i wysokiej jakości powierzchnie, które sprostają
codziennym obowiązkom - to cechy Mebli Klose.
Wysoką jakość można zastąpić tylko JESZCZE LEPSZĄ JAKOŚCIĄ

Stół T17, Krzesło S12

26 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

SYSTEM STOŁÓW FUNKTIONAL
WARIANTY STOŁÓW

FUNKCJE

6 RODZAJÓW DREWNA

buk twardzielowy

buk

dąb*

dąb dziki

dąb bianco*

orzech

* dostępne tylko w stołach T13 i T14

STÓŁ T13 - Funkcja I – blat przesuwny z wkładką 50 cm (Wyjątek: 80x120 - 1 wkładka 45 cm)

14 WYBARWIEŃ DREWNA

buk naturalny

buk jasny

buk czereśnia
bursztyn

buk wenge

buk orzech
naturalny

buk koniak

buk twardzielowy
lakierowany

buk twardzielowy
olejowany

buk twardzielowy
efekt wosku

orzech efekt
wosku

dąb
efekt wosku

dąb dziki
olejowany

dąb dziki
efekt wosku

dąb bianco
efekt wosku

STÓŁ T14 – Funkcja II – blat przesuwny z wkładką motylkową 50 cm

WYMIARY STOŁU PRZED ROZŁOŻENIEM
120 x 80 cm
140 x 85 cm
160 x 90 cm
180 x 90 cm

STÓŁ T17 - Funkcja III – Frontslide z wkładką motylkową 50 cm
28 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!
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SYSTEM STOŁÓW

FREIRAUM

Ukoronowanie naszego rozwoju!
Proste stoły - grube blaty, szerokie nogi
- rozwiązanie iście doskonałe pod względem formy, dopracowane
konstrukcyjnie, perfekcyjnie wykonane. W pełni zintegrowana funkcja
przedłużenia stołu do 100 cm. Jesteśmy dumni mogąc
przedstawiać Państwu nasze dzieła.

Stół T77 , Krzesło S43

30 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

SYSTEM STOŁÓW FREIRAUM

3 RÓŻNE MODELE

WSZYSTKIE STOŁY MASYWNE LUB CZĘŚCIOWO MASYWNE

7 RODZAJÓW DREWNA

buk

buk
twardzielowy

dąb

dąb dziki

dąb naturalny
bianco

dąb dziki
palony

orzech

STOŁ T-76

STOŁ T-77

STOŁ T-78

23 WYBARWIENIA DREWNA

buk naturalny

buk jasny

buk czereśnia
bursztyn

buk wenge

buk koniak

buk twardzielowy
lakierowany

buk twardzielowy
olejowany

2 RÓŻNE SYSTEMY ROZKŁADANIA LUB STÓŁ NIEROZKŁADANY
buk twardzielowy
efekt wosku

dąb naturalny

dąb
efekt wosku

dąb sonoma
efekt wosku

dąb rustik

dąb dziki
olejowany

dąb olejowany

dąb dark

dąb dziki efekt
wosku

dąb bianco
efekt wosku

dąb barwiony
na palony

orzech
olejowany

dąb dziki
barwiony
na palony

dąb dziki palony
olejowany

orzech
efekt wosku

orzech naturalny
lakierowany

WKŁADKA MOTYLKOWA BOCZNA*

SYSTEM JEDNOSTRONNY (FRONTSLIDE)

WYMIARY STOŁU CO 10 cm

DODATKOWO: SZYNA ALUMINIOWA (TYLKO W FUNKCJI FRONTSLIDE)

do

do

* nie dotyczy stołu T78
32 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

Stół T76, Fotel S100

Stół T78, Krzesło S44

Freiraum

OPTYMALNY

W KAŻDYM USTAWIENIU
34 | www.klose.pl

Stół T77, Krzesło S43

Optymalny rozstaw nóg w stole daje
użytkownikowi większą przestrzeń, a stół
zyskuje na elegancji. Nie dowierzacie
Państwo? Proszę zająć miejsce przy
stole i się przekonać. Naszym zdaniem
pierwsza klasa. Dzięki systemom "Tafelrunde" i "Freiraum" można indywidualnie
kształtować otoczenie stołowe w swoim
domu, aby móc przy nim zasiadać
w pełnym komforcie.

Stół T77 , Krzesło S43
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OD WYBORU

DO KOLORU...
36 | www.klose.pl

stół T28 | krzesło S44
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

DOW
2 RODZAJE FUNKCJI
System jednostronny
System dwustronny 2 x wkładka

stół DOW T6 (MD)

stół DOW T7 (MD)
stół DOW T6 (MD) i krzesło S15

38 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

stół DOW | krzesło Swing

stół DOW | krzesło S100

PROSZĘ USIĄDŹ
stół T78 | krzesło Smile

stół T7 | krzesło Kr1

wersja stołu T7 z szufladą

stół T28 | krzesło S44

stół T300 | fotel S45

Krzesła Smile to krzesła przyszłości. Stylowe i eleganckie z uchylnym oparciem, odchylającym się w razie potrzeby
do tyłu na podobieństwo foteli biurowych, zachwycają wygodą. Mebel jest tak samo stabilny jak standardowe krzesło
do jadalni, ale możliwość odchylenia oparcia wpływa na zwiększenie wygody siedzenia. Dodatkowa
poduszka bonel - sprawia, że siedzenie staje się prawdziwą przyjemnością. Wygodniej niż kiedykolwiek marzyłeś!
40 | www.klose.pl
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STOŁY NA KAŻDY DZIEŃ!

WYBRANE PRÓBKI DREWNA

SYSTEMY STOŁOWE KLOSE KOLEKCJA 2017

buk naturalny
01

buk koniakowy
912

buk jasny
13

dąb bianco
313

dąb na orzech
964

dąb kasztan
667

buk czereśnia bursztyn
06

buk czereśnia wenecka
884

buk wenge
29

dąb dziki olejowany
35

dąb dziki efekt wosku
96

orzech olejowany
43

buk kolonialny
842

buk czereśnia antyczna
42

buk orzech włoski
916

orzech naturalny lakierowany
838

orzech efekt wosku
07

jesion twardzielowy efekt wosku
38

Jeżeli oczekujesz jeszcze więcej skontaktuj się bezpośrednio z Działem Handlowym.

zbyt@klose.com.pl
buk orzech wenecki
883

buk twardzielowy efekt wosku
51

buk twardzielowy lakierowany
839

dąb naturalny
40

dąb dark
828

dąb rustik
48

42 | www.klose.pl

tel. 52 3338257

40 RÓŻNYCH WZORÓW DREWNA
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcji, kolorów, funkcji i wymiarów. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego. Kolory reprodukowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów tkanin ze względu na ograniczenia
wynikające z techniki druku.

