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Oleo

wkładki boczne 
motylkowe

Milo

szyna synchroniczna

Duo Duo

wymiar wkładki indeks materiał
130x85x75 1x40 cm 2701-30 buk
165x95x75 1x60 cm 2701-31 buk

wkładka boczna

wymiar wkładki indeks materiał
210x95x75  2x45 cm 2701-00 buk

szyna synchroniczna, 
wkładki środkowe

wymiar wkładki indeks materiał
140x90x75  2x40 36-60 buk
160x90x75  2x50 36-61 buk
180x90x75  2x50 36-62 buk
200x100x75  2x50 36-63 buk

wymiar wkładki indeks materiał
135x85x74  4x45 cm 1859-30 buk
135x85x74  4x45 cm 1859-33 czereśnia

wymiar wkładki indeks materiał
140x90x75  2x40 36-72 dąb dziki
160x90x75  2x50 36-73 dąb dziki
180x90x75  2x50 36-74 dąb dziki
200x100x75  2x50 36-75 dąb dziki
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Duo 3446

wymiar wkładki indeks materiał
130x95x75  1x50 cm 2701-53 buk
165x95x75  1x50 cm 2701-54 buk

wkładka środkowa 
łamana

wkładka środkowa

wymiar wkładki indeks materiał
Ø 95x74  1x38 cm 3956-30 buk
Ø 110x74  1x45 cm 3956-31 buk
Ø 118x74  1x45 cm 3956-33 buk

MiloMilo

szyna synchroniczna

wymiar wkładki indeks materiał
161x95x76  4x45 cm 4529-30 buk
161x95x76  4x45 cm 4529-31 czereśnia

szyna synchroniczna

wymiar wkładki indeks materiał
161x95x75  4x45 cm 4829-30 buk
161x95x75  4x45 cm 4829-31 czereśnia
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Konferencyjny

wymiar wkładki indeks materiał
180x95x75  6x45 4936-30 dąb
180x95x75  6x45 4946-30 buk

szyna synchroniczna

wymiar wkładki indeks materiał
160x95x75  2x45 7490-31 czereśnia classic
180x95x75  2x45 7490-32 czereśnia classic

szyna synchroniczna / 
rozsuwany sam blat

Stół VERDI

Lanao Lanao

szyna synchroniczna, 
wkładki środkowe

wymiar wkładki indeks materiał
210x95x75  2x45 cm 8048-00 buk

wymiar wkładki indeks materiał
130x95x75  1x50 cm 8048-34 buk
165x95x75  1x50 cm 8048-35 buk

stół rozsuwany, wkładka 
środkowa łamana
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wymiar wkładki indeks materiał
130x95x74  2x45 9058-30 buk
130x95x74  2x45 9058-33 czereśnia

wymiar wkładki indeks
140x80x76 1x60 6807
160x90x76 1x80 6807
180x90x76 1x100 6807
200x100x76 1x100 6807

szyna synchroniczna

3448 Alfred

7000 Tommy

wymiar wkładki indeks
140x85x76  brak 6800
160x90x76  brak 6800
180x90x76  brak 6800
200x100x76  brak 6800

wymiar wkładki indeks materiał
120x80x76 1x40 7000 masyw
140x90x76 2x50 7000 masyw
160x90x76 2x50 7000 masyw
180x90x76 2x50 7000 masyw

masyw + laminat + MDF

masyw + laminat + MDF

wymiar wkładki indeks
140x85x76  1x45 6800
160x90x76  2x45 6800
180x90x76  2x45 6800
200x100x76  2x45 6800
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wymiar wkładki indeks materiał
120x80x76 1x40  b.d. buk / buk twardzielowy
120x80x76 1x40  b.d. dąb / dąb dziki
120x80x76 1x40  b.d. dąb bianco
120x80x76 1x40  b.d. orzech
120x80x76 1x40  b.d. dąb dziki palony
140x90x76 1x50 / 2x35  b.d. buk / buk twardzielowy
140x90x76 1x50 / 2x35  b.d. dąb / dąb dziki
140x90x76 1x50 / 2x35  b.d. dąb bianco
140x90x76 1x50 / 2x35  b.d. orzech
140x90x76 1x50 / 2x35  b.d. dąb dziki palony
160x90x76 1x50 / 2x50  b.d. buk / buk twardzielowy
160x90x76 1x50 / 2x50  b.d. dąb / dąb dziki
160x90x76 1x50 / 2x50  b.d. dąb bianco
160x90x76 1x50 / 2x50  b.d. orzech
160x90x76 1x50 / 2x50  b.d. dąb dziki palony
180x90x76 1x50 / 2x50  b.d. buk / buk twardzielowy
180x90x76 1x50 / 2x50  b.d. dąb / dąb dziki
180x90x76 1x50 / 2x50  b.d. dąb bianco
180x90x76 1x50 / 2x50  b.d. orzech
180x90x76 1x50 / 2x50  b.d. dąb dziki palony

Triple mix 3 stelaże do wyboru

3 funkcje składania

Liberti I
blat przesuwany z wkładką  
1x50 cm (wyjątek 120x80 
cm - 1 wkładka 40 cm)

Liberti II
2x50 cm wkładka 
obustronne (wyjątek 
120x80 cm - 1 wkładka 40 
cm, 140x90 cm - wkładki 2 
x35 cm)

Kombi
dzielony blat stołu z szyną 
synchronizacyjną  
i 1 wkładka 50 cm 
(wyjątek 120x80 cm 
- 1 wkładka 40 cm)

U V X

T6 - okleinowane, masywne
A (T6MD)

T6 - okleinowane, masywne 
B (T6MS)

wymiar wkładki
80x80/90/100x76 1x40 cm 
140x80/90/100x76 2x40 cm 
160x80/90/100x76 2x50 cm 
180x80/90/100x76 2x50 cm 
220x80/90/100x76 2x50 cm 

funkcja rozkładania B
wkładka motylkowa 
zewnętrzna

wymiar wkładki
80x80/90/100x76 1x40 cm 
140x80/90/100x76 1x60 cm 
160x80/90/100x76 2x40 cm 
180x80/90/100x76 2x50 cm 
220x80/90/100x76 2x50 cm 

funkcja rozkładania A
wkładka motylkowa 
wewnętrzna

Stoły

• nogi - masyw, 
• oskrzynie - masyw, 
• blat/wkładki - okleina naturalna + 
płyta wiórowa

•  nogi - masyw, 
•  oskrzynie - masyw, 
•  blat/wkładki - okleina naturalna  

+ płyta wiórowa
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T7 - okleinowane, masywne 
A (T7MD)

T7 - okleinowane, masywne 
B (T7MS)

T7 - okleinowane, masywne 
C (T7)

wymiar wkładki
80x80/90/100x76 1x40 
140x80/90/100x76 1x60 
160x80/90/100x76 2x40 
180x80/90/100x76 2x50 
220x80/90/100x76 2x50 

funkcja rozkładania A
wkładka motylkowa 
wewnętrzna

•  nogi - masyw, 
•  oskrzynie - masyw, 
•  blat/wkładki - okleina naturalna  

+ płyta wiórowa

• nogi - masyw,
• oskrzynie - masyw, 
• blat/wkładki - okleina naturalna
+ płyta wiórowa

•  nogi - masyw, 
•  oskrzynie - masyw, 
•  blat/wkładki - okleina naturalna  

+ płyta wiórowa

•  nogi - masyw, 
•  oskrzynie - masyw, 
•  blat/wkładki - okleina naturalna  

+ płyta wiórowa

funkcja rozkładania B
wkładka motylkowa 
zewnętrzna

wymiar wkładki
80x80/90/100x76 1x40 
140x80/90/100x76 2x40 
160x80/90/100x76 2x50 
180x80/90/100x76 2x50 
220x80/90/100x76 2x50 

funkcja rozkładania C
wkładka zewnętrzna

wymiar wkładki
120x90/100x76 1x60 
140x90/100x76 1x80 
160x90/100x76 1x100 
180x90/100x76 1x120 
210x90/100x76 1x120 

T8 - okleinowane, masywne
A (T7MD)

wymiar wkładki
80x80/90/100x76  1x40
140x80/90/100x76  1x60
160x80/90/100x76  2x40
180x80/90/100x76  2x50
220x80/90/100x76  2x50

funkcja rozkładania A
wkładka wewnętrzna 
łamana
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funkcja rozkładania B
wkładka zewnętrzna

• nogi - masyw,
• oskrzynie - masyw, 
• blat/wkładki - okleina naturalna
+ płyta wiórowa

• nogi - masyw, 
• oskrzynie - masyw,
• blat/wkładki - okleina naturalna  

+ płyta wiórowa

• nogi - klejonka masywna 
okleinowana

• blat/wkładki - okleina naturalna + 
płyta wiórowa

• nogi - masyw, 
• oskrzynie - masyw, 
• blat/wkładki - okleina naturalna 

+ płyta wiórowa

T8 - okleinowane, masywne
B (T7MS)

wymiar wkładki
80x80/90/100x76  1x40
140x80/90/100x76  1x60
160x80/90/100x76  2x40
180x80/90/100x76  2x50
220x80/90/100x76  2x50

T10 

wymiar wkładki
140x90x77  4x40
160x90x77  4x45
180x90x77  4x45

T14

wymiar wkładki
120x80x76 1x50
140x85x76 1x50
160x90x76 1x50
180x90x76 1x50

blat przesuwny, 
wkładka motylkowa

Stół T 17

wymiar wkładki
120x80x76 1x50 
140x85x76 1x50 
160x90x76 1x50 
180x90x76 1x50 

wkładka 
motylkowa
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• nogi - klejonka masywna 
okleinowana

• blat/wkładki - okleina naturalna + 
płyta wiórowa

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - masyw

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - okleina naturalna + 

płyta MDF

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - masyw

wymiar wkładki
120x80x76  1x50
130x90x76  1x50
140x90x76  1x60
160x90x76  2x40
180x90x76  2x50
200x100x76  2x50

funkcja rozkładania A
wkładka wewnętrzna 
łamana

Stół T 18 T 33

funkcja rozkładania A
wkładka motylkowa 
wewnętrzna

wymiar wkładki
160x90x00 2x40 cm 
180x90x76 2x50 cm 

T 23

wymiar wkładki
140x90x75 1x80 cm
160x90x75 1x100 cm
180x90x75 1x120 cm
200x100x75 1x120 cm
220x100x75 1x120 cm

funkcja rozkładania C

wymiar w cm 
dł.xszer.xwys.

ilość 
wkładek

140x90x77 1x60 cm
160x90x77 2x40 cm
180x90x77 2x50 cm

T 28 okleinowany

funkcja rozkładania A
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T 28 masyw
A (T7MD)

T 28 masyw
C (T7)

funkcja rozkładania A
wkładka motylkowa 
wewnętrzna

funkcja rozkładania C
wkładka zewnętrzna

wymiar wkładki
140x90x76 1x60 
160x90x76 2x40 
180x90x76 2x50 
200x100x76 2x50 
220x100x76 2x50 

wymiar wkładki
140x90x76 1x80 
160x90x76 1x100 
180x90x76 1x120 
200x100x76 1x120 
220x100x76 1x120 

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - masyw

• Stół rozkładany, 
• Szyna synchronizacyjna

• Stół rozkładany, 
• Szyna synchronizacyjna

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - masyw

Stół T 41-1
Indeks 4110

Stół T 41-1
Indeks 4111

wkładka środkowa 
łamana

wymiar Øxh wkładki

Ø 95x77 1x40
Ø 110x77 1x45
Ø 120x77 1x45

wkładka środkowa 
łamana

wymiar Øxh wkładki
Ø 95x77 1x40
Ø 110x77 1x45
Ø 120x77 1x45
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• Stół nierozkładany, 

wymiar wkładki
Ø 100x76 brak 
Ø 110x76 brak
Ø 120x76 brak
140x90x76 brak

wymiar wkładki
140x90x76 1x80
160x90x76 1x80
180x90x76 1x100
200x100x76 1x100

T 53 - masyw
4 nogi - stół nierozkładany

T 53 - masyw
4 nogi

T 53 - masyw
nogi W

T 53 - masyw
4 nogi W

funkcja rozkładania A
wkładka wewnętrzna 
łamana

wymiar wkładki
Ø 100x76 1x40
Ø 110x76 1x45
Ø 120x76 1x45
140x90x76 brak
160x90x76 brak

szyna synchroniczna

wymiar wkładki
180x90x76 brak
200x100x76 brak
220x100x76 brak

wymiar wkładki
160x90x76 brak
180x90x76 brak
200x100x76 brak
220x100x76 brak

wymiar wkładki
140x90x76 1x80
160x90x76 1x80
180x90x76 1x100
200x100x76 1x100
220x100x76 1x100

szyna synchroniczna

wymiar wkładki
220x100x76 1x100
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T 56

wymiar wkładki
140x90x76 2x50 cm
160x90x76 2x50 cm
180x90x76 2x50 cm

• nogi - klejonka masywna 
okleinowana

•  blat/wkładki - okleina naturalna + 
płyta wiórowa

• nogi - klejonka masywna 
okleinowana

•  blat/wkładki - okleina naturalna + 
płyta wiórowa

• cały blat wykonany z kamienia 
DEKTON lub 1 aplikacja w blacie z 
kamienia DEKTON

nogi - profil U ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej
Nierozkładany oraz z wkładkami 
bocznymi 
Blat prostokątny

funkcja rozkładania A funkcja rozkładania A

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładka - kamień „Fenix”

wymiar wkładki
160x90x77 2x40
180x90x77 2x50
200x100x77 2x50
220x100x77 2x50

T 59

T 64

wymiar wkładki
140x90x77 1x60 cm
160x90x77 2x40 cm
180x90x77 2x50 cm
200x100x77 2x50 cm
220x100x77 2x50 cm

funkcja rozkładania A

wymiar wkładki
120x80x76 brak
140x90x76 brak
160x90x76 2x50
180x90x76 2x50
200x100x76 2x50

T 66
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funkcja rozkładania Frontslide 
z wkładką łamaną

stół okleinowany nogi - masyw
oskrzynie - masyw, blat/wkładki - 
okleina naturalna + płyta wiórowa

stół okleinowany nogi - masyw
oskrzynie - masyw, blat/wkładki - 
okleina naturalna + płyta wiórowa

stół masyw  nogi - masyw
oskrzynie - masyw, blat/wkładki - 
masyw

wymiar wkładki
160x90x76 1x80
180x90x76 1x100
200x100x76 1x100
220x100x76 1x100

T 67 T 76
okleinowane, masywne

T 76
okleinowane, masywne

wymiar stołu wkładki
80x80/90/100x76 1x40 
100x80/90/100x76 1x40 
120x80/90/100x76 1x50 
140x80/90/100x76 1x60 
160x80/90/100x76 2x40 

wymiar stołu wkładki
80x80/90/100x76 1x40 
100x80/90/100x76 1x50 
120x80/90/100x76 1x50 
140x80/90/100x76 2x40 
160x80/90/100x76 2x50 

funkcja rozkładania A
wkładka motylkowa 
wewnętrzna

funkcja rozkładania B
wkładka motylkowa 
zewnętrzna

wymiar stołu wkładki
180x80/90/100x76 2x50 
200x80/90/100x76 2x50 
220x80/90/100x76 2x50 

wymiar stołu wkładki
180x80/90/100x76 2x50 
200x80/90/100x76 2x50 
220x80/90/100x76 2x50 

T 77 A (T7MD)
okleinowane, masywne

wymiar stołu wkładki
80x80/90/100x76 1x40 cm 
100x80/90/100x76 1x40 cm 
120x80/90/100x76 1x50 cm 
140x80/90/100x76 1x60 cm 
160x80/90/100x76 2x40 cm 

funkcja rozkładania A
wkładka motylkowa 
wewnętrzna

wymiar stołu wkładki
180x80/90/100x76 2x50 cm 
200x80/90/100x76 2x50 cm 
220x80/90/100x76 2x50 cm 
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stół okleinowany nogi - masyw
oskrzynie - masyw, blat/wkładki - 
okleina naturalna + płyta wiórowa

T 77 B (T7MS)
okleinowane, masywne

wymiar stołu wkładki
80x80/90/100x76 1x40 
100x80/90/100x76 1x50 
120x80/90/100x76 1x50 
140x80/90/100x76 2x40 
160x80/90/100x76 2x50 

funkcja rozkładania B
wkładka motylkowa 
zewnętrzna

wymiar stołu wkładki
180x80/90/100x76 2x50 
200x80/90/100x76 2x50 
220x80/90/100x76 2x50 

T 78 A (T7MD)
okleinowany, masyw

wymiar stołu wkładki
80x80/90/100x76 1x40 
100x80/90/100x76 1x50 
120x80/90/100x76 1x50 
140x80/90/100x76 1x60 

funkcja rozkładania A
wkładka motylkowa 
wewnętrzna

wymiar stołu wkładki
160x80/90/100x76 2x40 
180x80/90/100x76 2x50 
200x80/90/100x76 2x50 
220x80/90/100x76 2x50 

stół masyw  nogi - masyw
oskrzynie - masyw, blat/wkładki - 
masyw

T 81 A (T7MD)
okleinowane, masywne

T 81
okleinowane, masywne

wymiar stołu wkładki
120x80x76 1x50 
140x90x76 1x60 
160x90x76 1x80 
160x90x76 2x40 
180x90x76 1x100 

wymiar stołu wkładki
120x80x76  brak
140x90x76  brak
160x90x76  brak
180x90x76  brak
200x100x76  brak

funkcja rozkładania A
wkładka motylkowa 
wewnętrzna

wymiar stołu wkładki
180x90x76 2x50 
200x100x76 1x100
200x100x76 2x50
220x100x76 1x100
220x100x76 2x50

wymiar stołu wkładki
220x100x76  brak

• Stół nierozkładany, 
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• Stół nierozkładany, 

T 93 A (T7MD)

wymiar stołu wkładki
140x90x76 2x50 cm 
160x90x76 2x50 cm
180x90x76 2x50 cm

funkcja rozkładania A
wkładka motylkowa 
wewnętrzna

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - okleina naturalna  

+  płyta wiórowa

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - okleina naturalna  

+  płyta wiórowa

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - okleina naturalna  

+  płyta wiórowa

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - okleina naturalna  

+ płyta wiórowa

T 201

wymiar wkładki wymiar z wkładkami
95x95x76 2x50 95/145/195  

(szyna A)
95x95x76 4x50 95/145/195/245/295  

(szyna B)

Szyna A  szyna tradycyjna

Szyna B szyna wzmocniona z dodatkową 
rozkładaną podporą blatu

funkcja rozkładania  
konstrukcja stołu pozwala na schowanie 
tylko jednej wkładki

T 300 T 300 

wymiar stołu wkładki
90x90x75 2x40
120x90x75 2x40
140x90x75 2x40
160x100x75 2x40 
180x100x75 2x40
220x100x75 2x40

wymiar stołu wkładki
90x90x75 brak
120x90x75 brak
140x90x75 brak
160x100x75 brak
180x100x75 brak
220x100x75 brak

funkcja rozkładania  
konstrukcja stołu pozwala na 
schowanie tylko jednej wkładki
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wymiar indeks materiał
60x60x52 244-30 czereśnia 
 

wymiar indeks materiał
80x80x52 244-41 czereśnia 
 

wymiar indeks materiał
70/70/45 3034-30 orzech
130/70/45 3034-31 orzech
 

wymiar indeks materiał
60x110x52 244-34 czereśnia 
 

wymiar indeks materiał
60x60x45 271-30 buk / szkło
60x60x45 271-35 buk / płycina
 

wymiar indeks materiał
60x110x45 271-31 buk / PSP
60x110x45 271-34 buk / szkło
60x110x45 271-33 buk  / 3 płycina
60x110x45 271-46 buk / SPS
60x110x45 271-36 buk / płycina
 

Stolik

Stolik Stolik

Stolik StolikStolik
(blat szklany 
lub drewniany)

kombinacje: 
PSP - płycina/szkło/ płycina
SPS - szkło /płycina/szkło

• rama blatu - okleina naturalna
• płycina blatu - masyw
• szyba blatu - zwykła, niehartowana
• trzon - okleina naturalna
• podstawa - okleina naturalna

(blat szklany 
lub drewniany)

(blat szklany lub 
drewniany lub 
kombinacja)

wymiar indeks materiał
70x70x46 60032 dąb dziki
70x70x46 60033 buk
70x70x46 60034 buk twardzielowy
100x100x46 60038 dąb dziki
100x100x46 60039 buk

Grupa C3

wymiar indeks materiał
100x100x46 60040 buk twardzielowy
120x70x46 60035 dąb dziki
120x70x46 60036 buk
120x70x46 60037 buk twardzielowy
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• nogi - masyw
• rama blatu - masyw
• wypełnienie blatu - szyba (czarna, 

szara lub brązowa) lub płycina 
(czarna lub biała)

• szyba blatu - niehartowana

• nogi - masyw
• rama blatu - masyw
• wypełnienie blatu - szyba (czarna, 

szara lub brązowa) lub płycina 
(czarna lub biała)

• szyba blatu - niehartowana

• nogi - masyw
• rama blatu - masyw
• wypełnienie blatu - szyba (czarna, 

szara lub brązowa) lub płycina 
(czarna lub biała)

• szyba blatu - niehartowana

• nogi - masyw
• rama blatu - masyw
• wypełnienie blatu - płycina w 

kolorze: ramy, czarna lub biała, 
szyba

• szyba blatu - niehartowana (czarna, 
szara, brązowa)

• materiał - płyta wiórowa + okleina 
naturalna

• profile narożne - masyw

wymiar indeks materiał
60x38x64 8095-50 buk
60x38x64 8095-51 b. twardzielowy
60x38x64 8095-32 dąb dziki

wymiar indeks materiał
54x49x44 8095-53 buk
54x49x44 8095-54 b. twardzielowy
54x49x44 8095-33 dąb dziki

wymiar indeks materiał
60x60x50 8095-01 buk
60x60x50 8095-11 b. twardzielowy
60x60x50 8095-31 dąb dziki

CT1 CT2 CT3

wymiar indeks materiał
120x60x40 8095-68 buk
120x60x40 8095-45 buk twardzielowy
120x60x40 8095-69 dąb
120x60x40 8095-46 dąb dziki
120x60x40 8095-37 orzech dziki

CT7

wymiar indeks materiał
60x38x70 8095-70 buk
60x38x70 8095-71 b. twardzielowy
60x38x70 8095-72 dąb
60x38x70 8095-73 dąb dziki
60x38x70 8095-73 dąb pastowany
60x38x70 8095-73 dąb bianco

CT2 W70

wymiar indeks materiał
120x60x40 8095-37 orzech dziki classic
120x60x40 8095-49 jesion 

twardzielowy

wymiar indeks materiał
120x60x40 8095-12 okleina naturalna

CT19

• nogi: masyw - rdzeń olcha 
oklinowana buk, dąb dziki lub 
orzech dziki

• płozy:  metalowe, malowane 
proszkowo w kolorze   srebnym lub 
czarny mat

• korpus: okleina naturalna buk, dąb 
dziki, orzech dziki

• półki: okleina naturalna buk, dąb 
dziki, orzech dziki



Stoły

CT19

CT19 CT19

• nogi: masyw - rdzeń olcha 
oklinowana buk, dąb dziki lub 
orzech dziki

• płozy:  metalowe, malowane 
proszkowo w kolorze   srebnym lub 
czarny mat

• korpus: okleina naturalna buk, dąb 
dziki, orzech dziki

• półki: okleina naturalna buk, dąb 
dziki, orzech dziki

• nogi: masyw - rdzeń olcha 
oklinowana buk, dąb dziki lub 
orzech dziki

• płozy:  metalowe, malowane 
proszkowo w kolorze   srebnym lub 
czarny mat

• korpus: okleina naturalna buk, dąb 
dziki, orzech dziki

• półki: okleina naturalna buk, dąb 
dziki, orzech dziki

• nogi: masyw - rdzeń olcha 
oklinowana buk, dąb dziki lub 
orzech dziki

• korpus: okleina naturalna buk, dąb 
dziki, orzech dziki

• półki: okleina naturalna buk, dąb 
dziki, orzech dziki

• materiał: płyta wiórowa + okleina 
naturalna 

• profile narożne: masyw

wymiar indeks materiał
120x60x40 8095-15 okleina naturalna

wymiar indeks materiał
120x60x40 8095-13 okleina naturalna

wymiar indeks materiał
120x60x45 8095-14 okleina naturalna

wymiar indeks materiał
120x60x40 2000-05 buk
120x60x40 2000-06 buk twardzielowy
120x60x40 2000-07 dąb
120x60x40 2000-08 dąb dziki
120x60x40 2000-09 orzech dziki

Design

wymiar indeks materiał
60x60x40 2000-00 buk
60x60x40 2000-01 buk twardzielowy
60x60x40 2000-02 dąb
60x60x40 2000-03 dąb dziki
60x60x40 2000-04 orzech dziki



Stoły

• materiał: płyta wiórowa + okleina 
naturalna 

• profile narożne: masyw

• blat: okleina naturalna
• aplikacja blatu: masyw
• półka: okleina naturalna
• nogi: masyw

• blat: okleina naturalna
• aplikacja blatu: masyw
• półka: okleina naturalna
• nogi: masyw

• rama blatu: masyw
• przycinka blatu: okleina naturalna
• szyba blatu: zwykła, niehartowana
• nogi: masyw
• półka: okleina naturalna

• blat: okleina naturalna
• aplikacja blatu: masyw
• półka: okleina naturalna
• nogi: masyw

wymiar indeks materiał
120x60x40 2000-10 dąb dziki
60x60x40 2000-10 dąb dziki

Designe

wymiar indeks materiał
ø50 x 65 60022 dąb dziki
ø50 x 65 60023 buk
ø50 x 65 60024 buk twardzielowy

wymiar indeks materiał
ø70 x 50 60025 dąb dziki
ø70 x 50 60026 buk
ø70 x 50 60027 buk twardzielowy

wymiar indeks materiał
ø100 x 45 60028 dąb dziki
ø100 x 45 60029 buk
ø100 x 45 60031 buk twardzielowy

Oleo

Oleo

Oleo Oleo

wymiar indeks materiał
70x70x50 60044 dąb dziki
70x70x50 60045 buk
70x70x50 60046 buk twardzielowy
100x100x50 60050 dąb dziki
100x100x50 60051 buk

wymiar indeks materiał
100x100x50 60052 buk twardzielowy
120x70x50 60047 dąb dziki
120x70x50 60048 buk
120x70x50 60049 buk twardzielowy

CTS nierozkładany 
okleinowane, masyw

wymiar indeks materiał
80x80x49 602 buk / b. twardzielowy
80x80x49 602 dąb / dąb dziki
80x80x49 602 dąb dziki bianco
80x80x49 602 dąb dziki palony
80x80x49 602 orzech dziki

wymiar indeks materiał
120x80x49 602 buk / b. twardzielowy
120x80x49 602 dąb / dąb dziki
120x80x49 602 dąb dziki bianco
120x80x49 602 dąb dziki palony
120x80x49 602 orzech dziki

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - okleina naturalna + 

płyta wiórowa
• blat/wkładki - masyw

noga T8

noga T7

noga T6



Stoliki

funkcja rozkładania A
wkładka łamana

wymiar wkładki indeks materiał
80x80x49 40 602 buk / buk twardzielowy
80x80x49 40 602 dąb / dąb dziki
80x80x49 40 602 dąb dziki bianko
80x80x49 40 602 dąb dziki palony
80x80x49 40 602 orzech dziki

CTS rozkładany 
okleinowane, masyw

• nogi - masyw
• oskrzynie - masyw
• blat/wkładki - okleina naturalna + 

płyta wiórowa
• blat/wkładki - masyw

wymiar wkładki indeks materiał
120x80x49 50 602 buk / buk twardzielowy
120x80x49 50 602 dąb / dąb dziki
120x80x49 50 602 dąb dziki bianko
120x80x49 50 602 dąb dziki palony
120x80x49 50 602 orzech dziki

noga T8noga T7noga T6

Wymiary:
Wszystkie wymiary podane są w centymetrach 
w kolejności długość x szerokość x wysokość. 

Zabezpieczenie powierzchni stołów: 
Do zabezpieczenia / wykończenia powierzchni stołów 
wykorzystywane są lakiery dyspersyjne, woski, oleje  
itp itd... 

www.klose.pl

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach (cm), w kolejności szerokość/wysokość/ głębokość. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i istotnych elementów prezentowanych modeli mebli. Kolory mebli na ulotce mogą odbiegać od 
rzeczywistych z uwagi na ograniczenia wynikające z techniki druku.


