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Nogi 
i podstawy 
do stołów
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
dotychczasowych i przyszłych Klientów, wdrożyliśmy 
gamę nóg i podstaw do stołów. Dzięki tej ofercie 
dostarczamy Ci nie tylko drewniane blaty  
w stylu live edge, ale także gotowy mebel w postaci 
kompletnego stołu lub ławy. Nasze produkty stalowe 
wykonywane są przez polskich ślusarzy tylko  
z najwyższej jakości stali. Na Państwa życzenie 
elementy te mogą być malowane proszkowo  
w odpowiednim kolorze. Istnieje także możliwość 
nabycia wszystkich tych elementów osobno.

Natalia Wykurz
główny projektant

Kompletne rozwiązania dla ław i stołów

Wstęp
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Jedno elementowe, stalowe i solidne podstawy 
do ław i stołów. Industrialno-loftowy design nada 
niepowtarzalnego smaku każdemu pomieszczeniu  
w jakim się znajdzie.

Nogi o wzorach klasycznych i bardziej wyszukanych. 
Idealne dla tych, którzy stawiają na subtelną elegancję 
w stylu loft. Do nabycia już od 1 sztuki. Pytaj także nasz 
zespół o korzystniejszą cenę w kompletach!

str. 4 - 37 
Podstawy do stołów

str. 38 - 45 
Nogi do stołów

Spis treści
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Podstawy
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 70cm
PRODUKT DOSTĘPNY TAKŻE W WERSJI WĄSKIEJ 60cm ORAZ SZEROKIEJ 80cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 90cm do 150cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 21 kg

Podstawa do stołu PAJĄK rozmiar: S

Kod produktu:

NP/80/H72/S/CZA

Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 120cm
PRODUKT DOSTĘPNY TAKŻE W WERSJI WĄSKIEJ 60cm ORAZ SZEROKIEJ 80cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 120cm  |  długość od 150cm do 220cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 27 kg

Podstawa do stołu PAJĄK rozmiar: M

Kod produktu:

NP/80/H72/M/CZA

Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 160cm
PRODUKT DOSTĘPNY TAKŻE W WERSJI WĄSKIEJ 60cm ORAZ SZEROKIEJ 80cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 120cm  |  długość od 190cm do 250cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 36 kg

Podstawa do stołu PAJĄK rozmiar: L

Kod produktu:

NP/80/H72/L/CZA

Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 180cm
PRODUKT DOSTĘPNY TAKŻE W WERSJI WĄSKIEJ 60cm ORAZ SZEROKIEJ 80cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 120cm  |  długość od 220cm do 290cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 37 kg

Podstawa do stołu PAJĄK rozmiar: XL

Kolory: *
Kod produktu:

NP/80/H72/XL/CZA czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Kolor: Kolor: 

Stal nierdzewna - ChromStal nierdzewna - Chrom
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Materiał: profil nierdzewny 80x80mm, polerowany - efekt chrom 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 120cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 120cm  |  długość od 150cm do 220cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 27 kg

Materiał: profil nierdzewny 80x80mm, polerowany - efekt chrom 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 70cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 90cm do 150cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 20 kg

Podstawa do stołu PAJĄK rozmiar: M
CHROM

Podstawa do stołu PAJĄK rozmiar: S
CHROM

Kod produktu:

NP/N/POL/80/H72/M
Kod produktu:

NP/N/POL/80/H72/S



Kolor: Kolor: 

Stal nierdzewna - Chrom Stal nierdzewna - Chrom
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Materiał: profil stalowy, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 160cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 120cm  |  długość od 190cm do 240cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 36 kg

Materiał: profil stalowy, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 180cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 120cm  |  długość od 220cm do 290cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 36 kg

Podstawa do stołu PAJĄK rozmiar: L
CHROM

Podstawa do stołu PAJĄK rozmiar: XL
CHROM

Kod produktu:

NP/N/POL/80/H72/L
Kod produktu:

NP/N/POL/80/H72/XL



Kod produktu:

NP/60/H45/S/CZA
Kod produktu:

NP/60/H45/M/CZA
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Materiał: profil stalowy 60x60mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 45cm  |  szerokość: 40cm  |  długość: 40cm
Wymiary blatu: szerokość od 41cm do 60cm  |  długość od 41cm do 60cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 13 kg

Materiał: profil stalowy 60x60mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 45cm  |  szerokość: 40cm  |  długość: 80cm
Wymiary blatu: szerokość od 41cm do 70cm  |  długość od 81cm do 120cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 20 kg

Kolory: * Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

Podstawa do ławy PAJĄK rozmiar: S Podstawa do ławy PAJĄK rozmiar: M



Kod produktu:

NP/60/H45/L/CZA
Kod produktu:

NP/80/H45/M/CZA
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Materiał: profil stalowy 60x60mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 45cm  |  szerokość: 60cm  |  długość: 120cm
Wymiary blatu: szerokość od 65cm do 100cm  |  długość od 125cm do 160cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 27 kg

Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 45cm  |  szerokość: 40cm  |  długość: 80cm
Wymiary blatu: szerokość od 45cm do 70cm  |  długość od 85cm do 120cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 20 kg

Kolory: * Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

Podstawa do ławy PAJĄK rozmiar: L Podstawa do ławy PAJĄK rozmiar: M
wersja HEAVY



Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 70cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 90cm do 150cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu MEDIOLAN rozmiar: S

Kod produktu:

NP/108/70x70/H72/CZA
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Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 120cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 120cm  |  długość od 150cm do 220cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu MEDIOLAN rozmiar: M

Kod produktu:

NP/108/70x120/H72/CZA
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Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 160cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 120cm  |  długość od 190cm do 250cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu MEDIOLAN rozmiar: L

Kod produktu:

NP/108/70x160/H72/CZA
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Kolor: Kolor: 

Stal nierdzewna - Chrom Stal nierdzewna - Chrom
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Materiał: profil nierdzewny 80x80mm, polerowany - efekt chrom 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 70cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 90cm do 150cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 21 kg

Materiał: profil nierdzewny 80x80mm, polerowany - efekt chrom 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 120cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 150cm do 220cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 25 kg

Podstawa do stołu MEDIOLAN rozmiar: S
CHROM

Podstawa do stołu MEDIOLAN rozmiar: M
CHROM

Kod produktu:

NP/NP/108/70x70/H72
Kod produktu:

NP/NP/108/70x120/H72



Kolor: Kolor: 

Stal nierdzewna - Chrom Stal nierdzewna - Chrom
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Materiał: profil nierdzewny 80x80mm, polerowany - efekt chrom 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 160cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 190cm do 250cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 27 kg

Materiał: profil nierdzewny 80x80mm, polerowany - efekt chrom 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 180cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 220cm do 290cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 30 kg

Podstawa do stołu MEDIOLAN rozmiar: L
CHROM

Podstawa do stołu MEDIOLAN rozmiar: XL
CHROM

Kod produktu:

NP/NP/108/70x160/H72
Kod produktu:

NP/NP/108/70x180/H72



Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Materiał: blacha stalowa 2mm, cięta laserowo, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 54cm  |  długość: 90cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 120cm  |  długość od 120cm do 200cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Materiał: blacha stalowa 2mm, cięta laserowo, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 70cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 90cm do 150cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu KLEPSYDRA rozmiar: S

Kolory: *

Podstawa do stołu KLEPSYDRA rozmiar: S
QUADRO

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

Kod produktu:

NK/S/P/CZA
Kod produktu:

NK/S/CZA
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Materiał: blacha stalowa 2mm, cięta laserowo, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 65cm  |  długość: 115cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 150cm do 220cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Kolory: *

Podstawa do stołu KLEPSYDRA rozmiar: M

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

Kod produktu:

NK/M/CZA



Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm  |  długość: 140cm
Wymiary blatu: szerokość od 71cm do 100cm  |  długość od 141cm do 180cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 30 kg

Podstawa do stołu GEO

Kod produktu:

NP/GEO/80x80/H72
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Kolory: *

Materiał: profil stalowy 40x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 80cm  |  długość: 190cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 120cm  |  długość od 220cm do 290cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

Podstawa do stołu SHIFT

Kod produktu:

NP/105/80x190/H72/CZA



Materiał: profil stalowy 80x20mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 80cm  |  długość: 80cm
Wymiary blatu: szerokość od 81cm do 140cm  |  długość od 81cm do 140cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu TECTUM SIDE

Kod produktu:

NP/104/80/H72/CZA
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Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany



Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 60cm  |  długość: 60cm
Wymiary blatu: szerokość od 71cm do 100cm  |  długość od 71cm do 100cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu KRZYŻAK PROSTY SIDE

Kod produktu:

NP/102/60/H72/CZA
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Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany



Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

Materiał: profil stalowy 80x20mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 80cm  |  długość: 80cm
Wymiary blatu: szerokość od 81cm do 140cm  |  długość od 81cm do 140cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu TECTUM

Kod produktu:

NP/103/80/H72/CZA
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Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

Materiał: profil stalowy 80x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 80cm  |  długość: 80cm
Wymiary blatu: szerokość od 81cm do 140cm  |  długość od 81cm do 140cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu KRZYŻAK PROSTY

Kod produktu:

NP/101/80/H72/CZA
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Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x20mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 75cm  |  długość: 75cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 90cm do 150cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu TRIANGLE

Kod produktu:

NP/106/75x75/H72 



Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 40x80mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 75cm  |  długość: 75cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 90cm do 150cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu LEON

Kod produktu:

NP/107/75x75/H72/CZA



Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 60x20mm, malowany proszkowo 
Wymiary elementu mocowania: szerokość: 75cm  |  długość: 95cm
Wymiary podstawy: szerokość: 80cm  |  długość: 145cm  |  wysokość: 72cm
Wymiary blatu: szerokość od 95cm do 115cm  |  długość od 170cm do 250cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Podstawa do stołu VERTEX INDUSTRIAL

Kod produktu:

NV/72/CZA 



Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

Strona 37

Podstawa stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się jako podstawa stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: rura stalowa fi 10mm, blacha stalowa 6mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 78cm  |  średnica podstawy: 82cm  |  średnica mocowania: 72cm
Wymiary blatu: szerokość od 90cm do 150cm  |  długość od 90cm do 150cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Waga: 15kg

Podstawa do stołu TWIST

Kod produktu:

NR/T/83/72/CZA
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Nogi
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Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Podstawowy model nogi stalowej w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się dla stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x40mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 69cm 
Maksymalne obciążenie: 60 kg

Noga do stołu CLASSIC X

Kod produktu:

N/CLASX/72x69
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Podstawowy model nogi stalowej w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się dla stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Kolory: *

Materiał: profil stalowy 80x40mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 80cm 
Maksymalne obciążenie: 60 kg

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany

Noga do stołu WINDOW

Kod produktu:

N/WIND/72x80



Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Noga stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się dla stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x20mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm 
Maksymalne obciążenie: 60 kg

Noga do stołu TRAPEZIO

Kod produktu:

N/TRP/72x70



Kolory: *

czarny

biały
złoty

srebrny

miedziany
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Noga stalowa w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się dla stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 80x20mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 72cm  |  szerokość: 70cm 
Maksymalne obciążenie: 60 kg

Noga do stołu WINDOW

Kod produktu:

N/alph/72x70



Kolor:
srebrny mat
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Lekki model nogi stalowej w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się dla stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: profil stalowy 2mm, pręt stalowy 10mm 
Wymiary: wysokość: 71cm  |  szerokość: 62cm 
Maksymalne obciążenie: 40 kg

Noga do stołu HARFUS

Kod produktu:

N/HAR/71x62



Kolory: *

czarny

biały
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Podstawowy model nogi stalowej w stylu industrialnym/loftowym.  
Idealnie sprawdzi się dla stołu do jadalni bądź salonu.

Elementy składowe nogi wycinane są za pomocą lasera CNC do profili metalowych,  
dzięki czemu możemy uzyskać największą precyzję oraz jakość wykonania.

Wszystkie nasze zamówienia traktujemy indywidualnie.  
Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź drogą mailową.

Towar wysyłany jest kurierem na palecie. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

Materiał: pręt stalowy 12mm, malowany proszkowo 
Wymiary: wysokość: 71cm  
Maksymalne obciążenie: 40 kg

Noga do stołu HAIRPIN

Kod produktu:

N/HRP/71
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Nie możesz znaleźć wymiaru lub kształtu jaki Ci odpowiada?
Masz swój unikalny projekt i chcesz go z nami zrealizować?
Napisz do nas! 
info@4katystudio.pl
lub zadzwoń
+48 600 220 887
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Dziękujemy



Zapraszamy do kontaktu:

+48 536 377 524
+48 600 220 887

info@4katystudio.pl

4katystudio.pl


