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Krzesło industrialne Back To School  

Industrialny model z lekkiej sklejki 

na metalowym stelażu. Idealny do 

wnętrz prywatnych jak i komercyjnych. 

szer. 45, głęb. wys. siedziska 45, 

wys. całk. 85cm 

 

 

 

 

Krzesło industrialne High School 

Stelaż stalowy, siedzisko i oparcie z litego drewna. 

Idealny do wnętrz prywatnych jak i 

komercyjnych. Możliwe wybarwienie stelaża 

raw steel lub black matt. Siedzisko np. skóra. 

368 PLN.  

szer. 45, głęb. 50,  

wys. siedziska 45, 

wys. całk. 80cm 

 

 

 

Krzesło industrialne Stardust 

Metalowy stelaż o profilu kwadratowym malowany 

ogniowo. Siedzisko i oparcie z lameli drewnianych. 

Idealny do wnętrz prywatnych jak i komercyjnych. 

Możliwość użytkowania na zewnątrz.  

Szer. 46, głęb. 48, wys. siedziska 46, wys. całk. 86cm 

 

 



 

Stołek barowy/Hoker industrialny High School 

Stelaż stalowy, siedzisko i oparcie z litego drewna. 

Idealny do wnętrz prywatnych jak i komercyjnych. Możliwe 

wybarwienie stelaża raw steel lub black matt. Nadaje się 

do użytkowania na zewnątrz. 

szer. 44. głęb. 46, wys. siedziska 75, wys. całk. 102cm 

 

 

 

 

Stołek barowy/Hoker industrialny High School Leather 

Stelaż stalowy, siedzisko i oparcie 

pokryte skórą naturalną. Idealny do 

wnętrz prywatnych jak i komercyjnych. 

Możliwe wybarwienie stelaża raw steel lub 

black matt. 

szer. 44. głęb. 46, wys. siedziska 75, wys. całk. 102cm 

 

 

 

Stołek barowy/Hoker industrialny Cambridge 

Stelaż stalowy, siedzisko i oparcie z litego 

drewna. Idealny do wnętrz prywatnych jak i 

komercyjnych. Możliwe wybarwienie stelaża 

raw steel lub black matt. Nadaje się do 

użytkowania na zewnątrz. 

szer. 42, głęb. 42,  

wys. siedziska 75, wys. całk. 92cm 

 

 



Krzesło industrialne Cambridge 

Stelaż stalowy, siedzisko i oparcie z litego 

drewna. Idealny do wnętrz prywatnych jak 

i komercyjnych. Możliwe wybarwienie stelaża 

raw steel lub black matt. Nadaje się do 

użytkowania na zewnątrz. 

szer. 45, głęb. 48,  

wys. siedziska 45, wys. całk. 85cm 

 

 

 

Stołek barowy/Hoker industrialny Steelwood 

Bardzo ekonomiczny i prosty model. Stelaż stalowy, siedzisko 

i oparcie z litego drewna. Idealny do wnętrz prywatnych jak 

i komercyjnych. Możliwe wybarwienie stelaża raw steel lub 

black matt.  

szerokość 35, głębokość 35,  

średnica siedziska 32, wys. całk. 

75cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stół barowy wysoki industrialny Back To School 

Efektowny i solidny model stołu o 2 

długościach: 145m i 190 cm. Stelaż stalowy, blat 

z litego drewna dębowego o gr. 4 cm. Idealny 

do wnętrz prywatnych 

jak i komercyjnych. 

Możliwe wybarwienie 

stelaża raw steel lub 

black matt. 4-6 osób. 

 

 

 

Stół barowy wysoki industrialny Stardust 

Ekonomiczny i prosty model stołu o 2 

długościach: 145m i 190 cm. Stelaż stalowy, blat 

z litego drewna 

dębowego o gr. 4 cm. 

Idealny do wnętrz 

prywatnych jak i 

komercyjnych. 

Możliwe wybarwienie stelaża raw steel lub 

black matt. 4-6 osób. 

 

 



Stół barowy wysoki industrialny High School 

Efektowny i solidny model stołu o 2 

długościach: 145m i 190 cm. Stelaż stalowy, 

blat z litego drewna dębowego o gr. 4 cm. 

Idealny do wnętrz prywatnych jak i 

komercyjnych. 

Możliwe 

wybarwienie 

stelaża raw steel 

lub black matt. 4-

6 osób. 

 

 

Stół barowy wysoki industrialny Cambridge 

Ekonomiczny i efektowny model stołu o 2 

długościach: 145m i 190 cm. Stelaż stalowy, 

blat z litego drewna dębowego o gr. 4 cm. 

Idealny do 

wnętrz 

prywatnych jak i 

komercyjnych. 

Możliwe 

wybarwienie 

stelaża raw steel lub black matt. 4-6 osób. 

 



 

Stolik industrialny Low Square 

Ekonomiczny i prosty model stołu w 3 rozmiarach 

blatu: 70, 90 i 120x80cm. Stelaż stalowy, blat z 

litego drewna dębowego o gr. 4 cm. Idealny do wnętrz 

prywatnych jak i 

komercyjnych. Możliwe 

wybarwienie stelaża raw 

steel lub black matt. 2, 

4 lub 6 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

Stolik industrialny Low Round 

Ekonomiczny i prosty model stołu w 2 rozmiarach 

blatu: 80 i 100cm. Stelaż stalowy, blat z litego 

drewna dębowego o gr. 4 cm. Idealny do wnętrz 

prywatnych jak i 

komercyjnych. Możliwe 

wybarwienie stelaża 

raw steel lub black 

matt. 4 osoby. 

 

 

 

 


