
KATALOG PRODUKTÓW





Nasz asortyment 

Dzięki naszym dekoracjom stworzysz wysmakowane  

i niepowtarzalne wnętrze.

W naszym asortymencie znajdziesz meble, dekoracje ścienne, 

stojaki na wino, gazetniki, wieszaki a także unikatowe dekoracje

świąteczne i okazjonalne.

Wszystkie elementy zaprojektowane i wykonane pieczołowicie 
przez nas ze stali chromowanej lub lakierowanej będą cieszyć 

nie tylko twoje, ale również oko twoich gości.



Dekoracje stalowe 
Stal w twoim wnętrzu... 

Blask metali podkreśli fakturę drewna, tynku, 

cegły, betonu, a nawet korka i terakoty.

Metaliczny duet. 

Jeden z ciekawszych trendów w wystroju wnętrz to łączenie różnych 
metali - srebro - chrom, nikiel oraz matowa czerń i biel stali . 

Dzięki temu wnętrze zyska głębię i szczyptę wyrafinowanej elegancji.



Ekskluzywny stojak na wino „Merlot”.
Dobre wino wymaga odpowiedniego przechowywania,

a stojak na wino Merlot to wysokiej jakości produkt przeznaczony 

do przechowywania sześciu butelek.

Szczegóły:
• kolor produktu: czarny / biały / chromowany 
• produkt przeznaczony na 6 butelek na wino
• rozmiar: gł. 16 cm x szer. 30 cm x wys. 40 cm
• produkt wykonany z wysokiej jakości stali
• stojak przeznaczony do postawienia

Produkt został wykonany                        
z wysokiej jakości stali 

lakierowanej na czarno, ozdobiony 
sznurem jutowym. Dopracowano 

dekorację w każdym szczególe tak, 
by stanowiła doskonałą stylizację 

twojego wnętrza.



Stal lakierowana 
kolor czarny

Stal lakierowana
kolor biały

Stal chromowana



Kosz na drewno kominkowe „Fire”.
Przechowywanie drewna kominkowego nie musi być kłopotliwe, w stalowym koszu "FIRE"  

będzie ono odpowiednio i ze smakiem wyeksponowane.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości stali lakierowanej, ozdobiony sznurem jutowym. 

Szczegóły:
• kolor produktu: czarny / biały / 
chromowany
• produkt przeznaczony do 
przechowywania drewna kominkowego  
(nie zaleca się noszenia pojemnika za 
sznury jutowe)
• rozmiar: gł. 30 cm x szer. 40 cm x wys. 
25 cm
• produkt wykonany z wysokiej                
jakości stali



Stal lakierowana kolor czarny Stal lakierowana kolor biały 

Stal chromowana



Gazetnik „Magazine”.
Przechowywanie magazynów, katalogów i czasopism już nie będzie stanowić problemu.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości stali lakierowanej, ozdobiony sznurem jutowym. 

Szczegóły: 
• kolor produktu: czarny / biały / 
chromowany
• produkt przeznaczony na czasopisma
• rozmiar: gł. 10 cm x szer. 40 cm x           
wys. 25 cm
• produkt wykonany z wysokiej                   
jakości stali
• przeznaczony do postawienia



Stal lakierowana kolor czarny
Stal lakierowana kolor biały 

Stal chromowana



Stolik śniadaniowy 
„HEART”

Uwielbiasz wygodę i śniadanie w łóżku lub po prostu 
lubisz komfortową pracę w łóżku?

Ten nowoczesny stalowy stoliczek w pełni spełni
twoje oczekiwania. 

Zapewnia stabilną i równą powierzchnię do czytania, 
pisania lub jedzenia.

Szczegóły: 
• kolor produktu: czarny / butelkowa zieleń / 
dowolny z palety RAL
• wymiary : gł. 30 cm x  dł. blatu 50 cm;              
wys. 22 cm 
• produkt wykonany z wysokiej jakości stali 
grubości 1mm



Liść dekoracyjny „Monstera”
Najbardziej popularny trend ostatnich miesięcy

liść MONSTERA 
na twojej ścianie, stole, gdzie zechcesz.

Duży liść monstera wykonany z wysokiej jakości stali 
malowanej proszkowo.

Szczegóły: 
• kolor produktu: butelkowa zieleń             
lub wybrany z palety RAL
• rozmiar: szer. 34 cm x wys.48 cm
• produkt wykonany z wysokiej 
jakości stali o grubości 1mm



Stojak „Cook”
Stylowy i nowoczesny stojak na książkę 

kucharską  lub tablet 
wykonany z wysokiej jakości 

stali lakierowanej proszkowo.

Szczegóły:
*     Wysokiej jakości stal lakierowana
• stabilność i niepowtarzalność 
• Kolor :  biały lub paleta RAL
• Wymiary:  wys. 18 cm x szer.20 cm x  gł. 20 cm



Kolekcja „Wire”
Motyw drutu w wnętrzach skandynawskich oraz 

loftowych. Geometryczny kształt oraz przestrzenna 
forma będzie nadawała charakteru każdemu 

wnętrzu.

Szczegóły: 
• domek wykonany z drutu fi 5mm
• pokryty czarnym niklem 
• kolor produktu: czarny 
• rozmiar: szer. 15 cm x  głęb. 15 cm                                   

x wys.22 cm
• produkt wykonany z wysokiej

jakości stali niklowanej 

Dekoracja „House”



Szczegóły: 
• domek wykonany z drutu fi 5mm
• stal chromowana
• kolor produktu: srebrny chrom
• rozmiar: szer. 15 cm  x gł. 15cm x wys.22 cm
• produkt wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej 

Stwórz własna aranżację dekoracyjną 
domek jest idealnym rozwiązaniem dla 
nietuzinkowego kwietnika, świecznika, 
dekoracji świątecznej lub okazjonalnej. 

Dekoracja „House”



Wieszak „Autumn” 
Druciany wieszaczek  stanowi przepiękną 

dekorację twojego domu.

Solidnie wykonany wieszaczek
z stali chromowanej 

będzie idealnym narzędziem
dla twojej aranżacji. 

Szczegóły: 
• wieszak wykonany z drutu fi 5mm
• stal chromowana
• kolor produktu: srebrny chrom
• rozmiar: szer. 15 cm x gł. 15cm x wys.26 cm
• produkt wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej 



Wieszaki 
Przedpokój wizytówka twojego 

mieszkania. 

Zadbaj aby był niebanalny

i wysmakowany.

Nasze wieszaki charakteryzuje się 
wysoką jakością, ciekawym,                       

modnym i nowoczesnym 
designem.

Wieszaki wykonane ze stali grubości 
2mm malowane proszkowo. 



Wieszak „Home”
Wieszak „Home” niezwykle designerski i 

nowoczesny wieszak do twojej garderoby !
Wysoka jakość zapewniona dzięki wykonaniu z 
blachy o grubości 2mm malowanej proszkowo.

Szczegóły: 
* kolor produktu: czarny / surowa stal zabezpieczona    

lakierem bezbarwnym lub dowolny kolor Palety RAL
• produkt przeznaczony do powieszenia 
• rozmiar: gł. 8 cm x szer. 38 cm x wys. 105 cm
• produkt wykonany z wysokiej jakości stali



Wieszak „London”

Szczegóły: 
• kolor produktu: czerwień  lub dowolny kolor Palety RAL
• produkt przeznaczony do powieszenia 
• rozmiar: szer. 54 cm x wys. 120 cm
• górna część wieszaka lekko wygięta do przodu
• wieszak montowany za pomocą kołków montażowych 
dołączonych do zestawu w kolorze czerwonym 
• haczyki stalowe w zestawie – 5 szt. 



Meble
Tworzymy meble 

industrialne oraz minimalistyczne:
stoliki kawowe, regały, ławy, hokery i inne. 
Wykonujemy także projekty klienta ze stali 

czarnej z wybranym kolorem drewna.



Regał „Loft”
Regał „Loft” to wyjątkowy i designerski element

każdego wnętrza. Wykonany z wysokiej jakości profili 
stalowych o wymiarach 50x20 mm malowanych 

proszkowo  w kolorze czarnym. 
Półki wykonano z olejowanego drewna 

pokrytego obłogą dębową.

Szczegóły: 
• kolor produktu: stal w kolorze czarnym ; 
• kolor półki: olejowany wg zamówienia klienta
• wymiary stelaża wys. 170cm x szer. 70 cm x gł. 34 cm
• wymiary półki: dł. 90 cm x gł. 30 cm x szer. 3 cm x 5 szt



Stolik „Cube”
Stolik Cube to połączenie drewna z metalem zamknięte w geometrycznej formie.

Stalowa podstawa z profili o wymiarach 20x20 mm i wykonany z naturalnego 
olejowanego drewna blat o grubości 30 mm sprawdzi się we wnętrzach 

minimalistycznych i loftowych.

Szczegóły: 
• wymiary: szer. 60; głęb. 60; wys.45 cm
• kolor stelaża : czarny
• kolor blatu:  wg. zamówienia klienta



Kwietnik „Cuboid”

Kwietnik nada wnętrzu charakteru oraz 
idealnie wyeksponuje kwiaty doniczkowe.

Wykonany w wysokiej jakości profili 
stalowych  w wymiarach 20x20 mm.  

Blat wykonany z olejowanego drewna 
pokryty obłogą dębową grubości 30 mm. 

Szczegóły :
• wymiary: szer. 20 cm x 

gł. 20cm x  wys. 60 cm
• kolor stelaża czarny 
• kolor blatu : wg 

zamówienia klienta



Komplet GEOMETRIC

Wykonany z materiałów o wysokiej jakości. Główną zaletę stanowi niezwykle
wytrzymały i elegancko prezentująca się konstrukcja wykonana ze stali o grubości
4mm malowanej proszkowo. Finezyjny dekor stanowi dodaje niebanalnego
charakteru wnętrza. Warto docenić przede wszystkim jego wykonanie,
kolorystykę i dopasowanie do różnych stylów.



Ażurowe elementy 

Wykonujemy elementy ażurowe 
stalowe o wybranej grubości, które 

mogą posłużyć jako balustrady 
schodów; dekor dla podstawy stolika, 

barku lub ścianki działowe. 

Elementy zawsze wykonane  
z wysokiej jakości stali 

lakierowanej proszkowo 
na wybrany kolor. 



Dekoracje świąteczne



Choinka chromowana LED 
Dekoracyjna figurka ze stali 
chromowanej  w formie choinki 

podświetlanej 20-stoma lampkami 
led z pewnością stanie się atrakcyjną 

ozdobą twojego wnętrza.

Szczegóły :
* oryginalny własny i niepowtarzalny produkt
* wymiary : wys. 40 cm x szer. 36 cm
* integralna podstawa
* przeznaczony do użytku wewnętrznego 
* 20 szt lampek led zasilanych dwoma bateriami 
AA w    wybranym kolorze  (ciepły lub zimy biały ; 
multi kolor)  w zestawie brak baterii.



Renifer stalowy chromowany  
Dekoracyjna figurka ze stali 

chromowanej w formie RENIFERA 
pełną świątecznego blasku ozdobą 

twojego wnętrza.

Szczegóły :

* oryginalny własny i niepowtarzalny produkt

* wymiary : wys. 30 cm lub 15 cm

* integralna podstawa 

* przeznaczony do użytku wewnętrznego 

* do wyboru reniferek patrzący w prawo lub lewo



Choinka lakierowana LED 

Dekoracyjna figurka ze stali 
lakierowanej  białej  

w formie choinki podświetlanej 
20-stoma lampkami led

z pewnością
stanie się atrakcyjną ozdobą 

wnętrza.

Szczegóły :
* oryginalny własny i niepowtarzalny 
produkt
* wymiary : wys. 40 cm; szer. 36 cm
* integralna podstawa
* przeznaczony do użytku 
wewnętrznego 
* 20 szt lampek led zasilanych 2x 
bateriami AA w wybranym kolorze  
(ciepły / zimy biały ; multi kolor) w 
zestawie brak baterii.



Renifer stalowy lakierowany biały

Dekoracyjna figurka 

ze stali lakierowanej

w formie RENIFERA.

Szczegóły :

* oryginalny własny 
niepowtarzalny produkt

* wymiary: wys. 30 cm lub 15 cm

* integralna podstawa 

* przeznaczony do użytku 
wewnętrznego 

* do wyboru reniferek patrzący            
w prawo lub lewo



Stwórz niepowtarzalny zestaw 



Wykonujemy usługi cięcia / wypalania z zastosowaniem wypalarki plazmowej 
CNC, spawania TIC; MIG/MAG, wiercenia, gięcia blach, powłoki galwaniczne 

dekoracyjne.

Wykonując zamówienia wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie CAD/CAM 
oraz maszyny CNC, co zapewnia niezwykłą dokładność wykonania 

poszczególnych elementów.

Stosujemy trwałe i najlepsze blachy wyróżniające się wysoką jakością.

Powłoki galwaniczne wykonujemy w własnym zakresie na linii galwanicznej. 

W związku z tym możemy zagwarantować ich bardzo wysoką jakość i trwałość.

Lakierowanie cechuje się wysoką trwałością oraz szeroką gamą kolorów.

Wykonamy stelaże meblowe, nogi meblowe, artykuły dekoracyjne stalowe wg 
pomysłu klienta.

Usługi 
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