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Mebel Indeks Nazwa wyrobu

Wymiary 

Szer. Wys. G .ł

1. NAT.173.XX 56 3889

2. NAT.171.XX 90x50 12 468

1. NAT.078.XX 120x42x80 38 2396

1. NAT.275.P.XX 51x53x51 10 856

2. NAT.276.P.XX 41x43x41 8 788

3. NAT.275.S.XX 51x53x51 10 712

Wykonanie:
Blaty: 
- 100% lite drewno
- naturalna okleina d bowaę
Nogi: metal, lite 
drewnoWykonanie:
Blaty: 
- 100% lite drewno
- naturalna okleina d bowaę
Nogi: metal, lite 
drewnoWykonanie:
Blaty: 
- 100% lite drewno
- naturalna okleina d bowaę
Nogi: metal, lite drewno

Meble Krysiak
ul. Kochanowskiego 14a, 97-500 Strza ków ł Meble 
Krysiak
ul. Kochanowskiego 14a, 97-500 Strza ków ł Meble 
Krysiak
ul. Kochanowskiego 14a, 97-500 Strza ków ł

Wybarwienie:
03 - olej naturalny (olej)
04 - natur efekt (olejo-wosk)
XX - miejsce do wstawienia 
wybranego wybarwienia 
blatu

03.L-lakier 
(Orion)Wybarwienie:
03 - olej naturalny (olej)
04 - natur efekt (olejo-wosk)
XX - miejsce do wstawienia 
wybranego wybarwienia 
blatu

03.L-lakier 
(Orion)Wybarwienie:
03 - olej naturalny (olej)
04 - natur efekt (olejo-wosk)
XX - miejsce do wstawienia 
wybranego wybarwienia 
blatu

03.L-lakier (Orion)

Kolekcja: Nature, Decore, Orion
Sto y, awy i stolikił ł

Data: 04.05.2022Kolekcja: Nature, Decore, Orion
Sto y, awy i stolikił ł

Data: 04.05.2022Kolekcja: Nature, Decore, Orion
Sto y, awy i stolikił ł
Data: 04.05.2022

L.p.

Waga
brutto 

kgWaga
brutto 

kgWaga
brutto 

kg

Cena 
katalogowa

Stó  ł NATUREStół NATUREStół NATUREStół
blat niedzielony
100% drewno

nogi prostok t kolor-czarnyStóą ł
blat niedzielony
100% drewno

nogi prostok t kolor-czarnyStóą ł
blat niedzielony
100% drewno

nogi prostok t kolor-czarnyą

160x77x90

odleg o  mi dzy ł ść ę
nogami 

114cm160x77x90

odleg o  mi dzy ł ść ę
nogami 

114cm160x77x90

odleg o  mi dzy ł ść ę
nogami 114cm

wk adka do sto u uniwersalnał ł
przykr cana od frontu sto uę ł

w opcji 2x50 cmwk adka do sto u ł ł
uniwersalna

przykr cana od frontu sto uę ł
w opcji 2x50 cmwk adka do sto u ł ł

uniwersalna
przykr cana od frontu sto uę ł

w opcji 2x50 cmawa Ł NATUREŁawa NATUREŁawa NATURE
awaŁ

blat niedzielony
100% drewno

nogi prostok t kolor-czarny awaą Ł
blat niedzielony
100% drewno

nogi prostok t kolor-czarny awaą Ł
blat niedzielony
100% drewno

nogi prostok t kolor-czarnyą
Stoliki NATURE Stoliki NATURE Stoliki NATURE 

Stolik
blat 100% drewno

uk ad drewna prostył
stela  kolor-czarnyStolikż

blat 100% drewno
uk ad drewna prostył

stela  kolor-czarnyStolikż
blat 100% drewno

uk ad drewna prostył
stela  kolor-czarnyż

Stolik
blat 100% drewno

uk ad drewna sko nył ś
stela  kolor-czarnyStolikż

blat 100% drewno
uk ad drewna sko nył ś

stela  kolor-czarnyStolikż
blat 100% drewno

uk ad drewna sko nył ś
stela  kolor-czarnyż
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4. NAT.276.S.XX 41x43x41 8 654

1. DEC.275.XX 40x65x40 7 717

2. DEC.276.XX 45x40x45 7 736

3. DEC.277.XX 80x45x80 16 1145

1. ORI.070.03.L 62 3450

2. ORI.071.03.L 60 3230

3. ORI.077.03.L 49 3230

1. NEG.073.03 43 3710

Dodatki 

1. SE.K2.XX 48x85x50 7 599

Stolik
blat 100% drewno

uk ad drewna sko nył ś
stela  kolor-czarnyStolikż

blat 100% drewno
uk ad drewna sko nył ś

stela  kolor-czarnyStolikż
blat 100% drewno

uk ad drewna sko nył ś
stela  kolor-czarnyż

Stoliki DECOREStoliki DECORE

Stolik
blat

100% drewno
stela  kolor-czarnyStolikż

blat
100% drewno

stela  kolor-czarnyż

Sto y ł ORIONStoły ORION

Stó  okr g y ł ą ł
blat naturalna okleina d bowa - ę

lakierowany
nogi 100% drewnoStó  okr g y ł ą ł
blat naturalna okleina d bowa - ę

lakierowany
nogi 100% drewno

120/220x75x120
wk ad motylkowył

2x50cm chowany do 
wn trza ę

sto u120/220x75x120ł
wk ad motylkowył

2x50cm chowany do 
wn trza sto uę ł

Stó  okr g y ł ą ł
blat naturalna okleina d bowa - ę

lakierowany
nogi 100% drewnoStó  okr g y ł ą ł
blat naturalna okleina d bowa - ę

lakierowany
nogi 100% drewno

100/180x75x100
wk ad motylkowył

2x40cm chowany do 
wn trza ę

sto u100/180x75x100ł
wk ad motylkowył

2x40cm chowany do 
wn trza sto uę ł

Stó  kwadratowył
blat naturalna okleina d bowa - ę

lakierowany
nogi 100% drewnoStó  kwadratowył

blat naturalna okleina d bowa - ę
lakierowany

nogi 100% drewno

100/200x75x100
wk ad motylkowył

2x50cm chowany do 
wn trza ę

sto u100/200x75x100ł
wk ad motylkowył

2x50cm chowany do 
wn trza sto uę ł

Stó  NEGRO - ł NOWO Stó  NEGRO - NOWOŚĆ ł ŚĆ

Stó  okr g y ł ą ł
blat HPL

nogi 100% drewnoStó  okr g y ł ą ł
blat HPL

nogi 100% drewno

110/190x75x110
wk ad motylkowył

2x40cm chowany do 
wnetrza 

sto u110/190x75x110ł
wk ad motylkowył

2x40cm chowany do 
wnetrza sto uł

Krzes o ł
masyw d bowy 100%ę

tkanina do wyboru w/g próbnika
KRYSIAK/DAVIS, 

z wy czeniem tkanin łą
One Moment, NapoliKrzes o ł

masyw d bowy 100%ę
tkanina do wyboru w/g próbnika

KRYSIAK/DAVIS, 
z wy czeniem tkanin łą
One Moment, Napoli
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4. MOR.114.XX 45x89x48 7

640

670

5. CH.K1.XX 46x93x49 7,5

577

606

Fotelik

6. 58x85x56 11

769

807

844

7. 58x85x56 11

769

807

844

8. ZES.ZP 60

Krzes o ł
masyw d bowy 100%ę

tkanina do wyboru w/g próbnika
KRYSIAK/DAVIS, 

z wy czeniem tkanin łą
One Moment, NapoliKrzes o ł

masyw d bowy 100%ę
tkanina do wyboru w/g próbnika

KRYSIAK/DAVIS, 
z wy czeniem tkanin łą
One Moment, Napoli

tkanina: 
Davis - One Moment

Fargotex - Napolitkanina: 
Davis - One Moment

Fargotex - Napoli
Krzes o ł

masyw d bowy 100%ę
tkanina do wyboru w/g próbnika

KRYSIAK/DAVIS, 
z wy czeniem tkanin łą

One Moment, NapoliKrzes o ł
masyw d bowy 100%ę

tkanina do wyboru w/g próbnika
KRYSIAK/DAVIS, 

z wy czeniem tkanin łą
One Moment, Napoli

tkanina: 
Davis - One Moment

Fargotex - Napolitkanina: 
Davis - One Moment

Fargotex - Napoli

MOR.112.XX - 
noga olej 

Fotelik
tkanina: Cloud, Diosa, Gemma, Letto 
Milos, Monolith, Matt Velvet, Primo, 

Terra, Solar, Arte, Icon, Point, 
Castel, Luis,  KN - 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39
     

tkanina:
Alatri, Bellagio, Milton, KN - 50, 52

tkanina: Davis One Moment
Fargotex - Napoli

MOR.112.07 - 
noga czarna 

Fotelik
tkanina: Cloud, Diosa, Gemma, 

Letto, Milos, Monolith, Matt Velvet, 
Primo, Terra, Solar, Arte, Icon, Point, 
Castel, Luis,  KN - 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39
     

tkanina:
Alatri, Bellagio, Milton, KN - 50, 52

tkanina:
Davis - One Moment

Fargotex - Napoli

Zestaw piel gnacyjny - uniwersalnyę
(cena zestawu nie podlega rabatowi)

Wyst puj ce w blatach przebarwienia, s ki, ubytki i p kni cia s  naturaln  cech  drewna oraz s  zamierzonym celem ę ą ę ę ę ą ą ą ą
projektanta i nie podlegaj  reklamacji!ą
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