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AUTENTYCZNOŚĆ . 
Naturalność. Bliskość. 

Odtwarzamy ulotną sztukę rzemiosła i proponujemy
nowoczesne wzornictwo. Projektując z szacunkiem do materiału, 

tworzymy nowatorskie konstrukcje.

Szukając nowych pomysłów w designie, zwracamy uwagę na to, 
co zanika wśród skomercjalizowanej masowej produkcji: 

przekazywane z pokolenia na pokolenie rzemieślnicze metody 
produkcji i unikalność.

Cele programowe Swallow’s Tail Furniture wpisują 
się w tendencję „pracy u podstaw” i ochronę naturalnych bogactw, 

w tym umiejętności – „craft” i jego ponadczasowość.

AUTHENTICITY . 
Closeness.

We recreate elusive craft and offer modern design. 
We work with respect for the materials and we create 

innovative structures.

Our search in design focuses our attention on the return  
to what is disappearing alongside the commercialised impact 

of mass production: local craft production methods, more 
and more rarely transferred from generation to generation.  
The programme objectives of the Swallow’s Tail Furniture 

follow  the current trend of “work at the grassroots” 
and protection of natural resources, including the skill – “craft” 

and its timelessness.



AL102  to zastygły w eleganckiej wyrafinowanej pozie Alien, 

przyjazny Obcy, oswojony dzięki ciepłu szlachetnego 

naturalnego drewna.

AL102 table reminiscent of sci-fi aliens, captured in an elegant pose, frozen in natural and soft 
material, which is wood, so that foreign creatures are friendly.

Nagrodzony AL 102, stół zaprojektowany przez Piotra Grzybowskiego, składa się z sześciu elementów konstrukcji oraz blatu w formie dysku.
Całość jest wykonana z litego dębowego drewna.

The rewarded AL102 table, designed by Piotr Grzybowski, consists of six elements of base construction, and disk flat top, all made of solid wood.



Stół MS 108 zainspirowany drewnianymi strukturami rzeźbiarskimi; lite drewno klonowe, design Piotr Grzybowski.

The MS108 table brings back the inspiration of wooden sculptures, solid clone wood, Design Piotr Grzybowski.

Stół MS 108 nawiązuje masywną bryłą  

do struktur rzeźbiarskich, silnych, muskularnych  

obiektów. Osią zdecydowanej formy jest toczony blok 

masywu drewna, nakryty dwustopniowym 

obłym blatem. 

MS108 table builds upon a strong tradition to perform expressive wooden sculptures. The base made of wooden 

block is a strong and significant axis of this muscular figure. The roundness of the top consists of two layers.



Rounded, light silhouette with a system for unfolding the top - a perfect combination of aesthetic design and functional use.

TAOZ — zaokrąglona, lekka stylizowana sylwetka 

z systemem rozkładania blatu to połączenie 

estetycznego wzornictwa i funkcjonalności.

Rozkładany stół TAOZ to nasze nowe 
spojrzenie na stoły konstrukcyjne.  Jego miękkie profile 

i obłości pochodzą z fascynacji budownictwem 
i poszukiwań nowych rozwiązań materiałowych, które 

przywracają wartości artystycznego rzemiosła.

TAOZ extendable table is our new view 
on constructional tables, that are designed 

and manufactured by Swallow’s Tail Furniture.
Its warmness and roundness come from 
the transferred construction fascination, 
and search for new materials’ variations,  

that bring original values alive.



TAOZ — zastosowanie tradycyjnych złączy 

stolarskich, które są adaptowane numerycznie  

do produkcji jakościowych i wykańczanych ręcznie  

mebli, wprowadzanie tradycyjnych technik  

do produkcji z użyciem nowoczesnych maszyn. 

Wooden carpenter’s  joints and numeric CNC work are both used  to produce Taoz table, that is hand made finished.

TAOZ ROZKŁADANY - nowoczesne wzornictwo i funkcjonalność  i funkcjonalność dzięki wygodnemu rozkładaniu blatu.

TAOZ EXTENDABLE - modern design and comfort of extending of a table-top.



TAOZ  w swoim detalu to zbliżenie 

na strukturę drewna i siła syntetycznej 

konstrukcji w mistrzowskim wykonaniu.

TAOZ table is all about wood and structure. Powerful form and a jewel of craftsmanship.

Stół TAOZ i krzesła PEGAZ wykonane z klonowego drewna, , które charakteryzuje się świetlistą jasną barwą.

TAOZ table and PEGAZ chairs made of new material - Canadian maple, a type of wood with special features such as soft and light colour.



Stół WIDEN to designerski klasyk, 

o statycznej konstrukcji z dynamicznym muśnięciem.

WIDEN Table is a design classic, with a static structure and a dynamic feel.

WIDENma konstrukcję statyczną, z dynamicznym 
muśnięciem, zwartą przejrzystą formę, co sprawia, że można 

go zastosować w nowoczesnych wnętrzach.
Budowa i kształt konstrukcji to zwarta i elegancka formuła. 

Składają się na nią smukłe zwężające się nogi, dynamiczna linia 
obramowania oraz graficznie podcięty blat. Oko przykuwa detal: 
połączenia podstawy i płaszczyzny blatu – linia, kreska, prześwit, 

przez który wpada światło.

The Widen Extending Table is all about modern comfort for dining 
rooms and living spaces. The design and shape of the structure 

is a compact and elegant formula. It consists of slender, tapering 
legs, and a graphically undercut table-top. The eye catches

 the detail: the connections of the base and the surface 
of the table-top - line through which the light falls through.



Stół TAMAZO Siła konstrukcji stołu Tamazo oczaruje nie tylko miłośników inżynierii; dąb europejski, design Piotr Grzybowski.

TAMAZO The power of Tamazo’s construction will satisfy every fan of engineering; European oak, design Piotr Grzybowski.

Stół TAMAZO został zainspirowany 

pięknem konstrukcji drewnianych łodzi. 

TAMAZO design was inspired by the beauty of boat construction.



TAMAZA Table’s inspiration—bridges that are capable of carrying heavy loads and at the same appear to be lightweight and elegant.

Choć inspiracją stołu TAMAZA stały się mosty,  

które unoszą ogromne obciążenia, 

stół jest lekki, smukły i elegancki.

TAMAZA jest delikatna, lecz silna zarazem! Smukła linia konstrukcji nadaje jej elegancji.

TAMAZA is delicate but strong! The light construction of its long table legs gives the impression of gentleness and elegance.



MASIV Table, 100% of craftsmanship, majestic, elegant, timeless!

Stół MASIV, 100% rzemiosła,

majestatyczny, elegancki, ponadczasowy!

 MASIV to wyjątkowe dzieło sztuki. Stół dębowy 
Masiv to stół „manifest”, stół „rzeźba”, stół 

„marzenie”. Dzięki kontrastowi rozrzeźbionego blatu 
i rysunkowi graficznej stalowej konstrukcji przykuwa 

oko i zachwyca.

MASIV OAK table is a unique piece of art. A table that 
we could call a “Statement”, a “Sculpture”,  a “Dream”.

It attracts attention from all angles.
MASIV is built on very strong contrast between 
the natural wooden top and delicate graphic-like 

steel construction. 



ST CALIPERS – inspiration – a clasp knife, a pair of callipers, a tool used by designers to make measurements.

ST CALIPERS — inspiracja — cyrkiel 

używany do nawigacji i mierzenia odległości.

ST CALIPERS nagrodzony w międzynarodowym konkursie iF design Award oraz MUST HAVE, design Piotr Grzybowski, Magdalena Hubka.

ST CALIPERS table has received iF DESIGN AWARD 2016, which is one of the most prestigious design competitions in the world today. 



ST SIDEBOARD — Na pozór ciężka zwarta bryła 

komody dzięki unikalnej konstrukcji unosi się lekko nad ziemią. 

ST SIDEBOARD seems a heavy form, still due to the innovative construction it floats above the ground.

ST SIDEBOARD is a classic piece 
of design with a glimpse of the 50’s style. 

The concept is based on the precision 
of details that build the entire form. 

The form is inspired by scandinavian design, 
and the Polish school of craftsmanship.

ST SIDEBOARD — nagroda MUST 
HAVE Łódź Design Festival.

 Komoda ST Sideboard to klasyczny design 
z nutą stylistyki lat 50. Projekt pełen 

dbałości o formę, wysoką jakość materiału 
i precyzję wykonania. 

Inspirowany skandynawskim wzornictwem
 i polską szkołą meblarstwa. 



Komoda PHAB to prosta historia, która opiera się na dwu 

wątkach: minimalistycznej formie  

i oryginalnym konstrukcyjnym pomyśle.

PHAB cabinet, it is a simple story that is based on two motives: 
a minimalist form and an original construction idea. 

PHAB w wersji RTV. Nagroda MUST HAVE, design Piotr Grzybowski, Magdalena Hubka

PHAB RTV option. MUST HAVE reward, design Piotr Grzybowski, Magdalena Hubka



 

PHAB 
Masywna bryła komody została ujęta w nawias. Boczne „nawiasy” unoszą mocny i zwarty blok komody tak, 

by nie sprawiał wrażenia przytłoczenia. Dzięki oryginalnej konstrukcji, prostej formie i zastosowaniu naturalnego 
materiału powstał projekt funkcjonalny i ponadczasowy, który dobrze adaptuje się we wnętrzu.

 
The massive body of Phab is enclosed in brackets. Side “brackets” lift a strong and compact block of cabinet 
so that it doesn’t feel overwhelmed. Thanks to the unique construction, simple form and natural materials, 
a functional, timeless design was created. A touch of classic design to any living area.



Komoda OKAL — nowoczesna, syntetyczna i elegancka forma komody przywodzi na myśl rodzinne bufety 
w stylu modernistycznej dyscypliny kompozycji. 

OKAL Cabinet — modern, minimalist, elegant piece that reminds of classic furniture forms from the past, in the 
style of the modernist discipline of composition.

The Okal collection of cabinets has been 
designed to compose a play of synthetic form, 

soft lines and a subtle pattern of wood.

Calmness and restraint of effects allow 
for wide application. The designer Okal buffet 
can easily fit into almost any interior. A space 
in a modern style, with a hint of modernism 
or in the spirit of classic elegance is the right 

place for this collection.

OKAL 
Kolekcja komód i regałów 

Okal zaprojektowana tak, by skomponować 
harmonijny utwór oparty na grze 

syntetycznej formy, nuty miękkich linii 
oraz subtelnego rysunku klonowego drewna.



BONTRI —  konstrukcja, na której można 

polegać, nowoczesny design i tradycyjne rzemiosło. 

BONTRI – a construction you can rely on, modern design and high quality of craftsmanship.

BONTRI — kolekcja zaprojektowana przez Piotra Grzybowskiego składa się z trzech elementów konstrukcji oraz blatu z rantem, całość wykonana 
z litego drewna dębowego.

BONTRI table designed by Piotr Grzybowski, consists of three elements of base construction, and top with a line, all made of solid wood.



DORIAN —  kolekcja luster z naturalnych materiałów i o prostej stylistyce; dostępne w różnych rozmiarach lustra pozwalają 
na komponowanie ich zestawów. 

DORIAN is a modern collection of mirrors made of natural materials. Simplicity and flexibility of sizes 
allow making improvised compositions.

Beautiful unique natural wood, minimalist 
form of the frame, vivid reflections of light - 

this element will splendidly 
illuminate the arrangement of modern space. 

The mirror can be used alone or composed 
into groups consisting of several mirrors.

The Dorian mirror collection neutrally 
fits into the interior in any style 

Collection is made of variety of natural
 materials, such as American walnut, 

Canadian maple - new, and white oak.

DORIAN 
Kolekcja minimalistycznych luster Dorian 

w oprawie z litego dębowego drewna.
Piękne wyjątkowe drewno dębowe, 

minimalistyczna forma ramy, żywe refleksy 
światła – ten element wspaniale 

rozświetli aranżację nowoczesnego domu. 
Lustro można zawiesić samodzielni

 lub komponować w grupy składające się 
z kilku luster o różnych średnicach. 



Kolekcja biurowa ST CALIPERS DESK, ST CALIPERS BENCH
to meble wykonane z wysokiej jakości drewna klejonego warstwowo, 
które jest wykończone odpornym na uszkodzenia laminatem HPL.

Sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach biurowych, inspirując podczas spotkań, 
wymiany pomysłów i idei. Wpisuje się zarówno w nowoczesne przestrzenie kontraktowe, 

jak też ciche gabinety domowe.

ST CALIPERS DESK is an office collection for work, meetings, inspiration, sharing ideas and concepts. 
Fits modern coworking spaces and private, quiet offices.

ST CALIPERS DESK został zaprojektowany w duchu konstruktywizmu architektonicznego, w którym każdy element jest logicznie uzasad-
niony.

ST CALIPERS DESK was designed in the spirit of architectural constructivism, where each element is logically justified.



ST STOOL! – lekki trójelementowy stołek. 

Uniwersalny, na wyciągnięcie ręki!

ST STOOL – easy to place wherever you like – a simple three element construction.

ST STOOL — uniwersalny stołek, prosty w montażu, sklejkowy ze szlachetnym dębowym fornirem.

ST STOOL —  a versatile stool, easy self assemble construction, birch plywood,  with oak veneer.



Showroom Swallow’s Tail - MEBLE &DESIGN, ul. Smulikowskiego 7, Warszawa Powiśle

Ulica Juliana Smulikowskiego 
to wyjątkowy adres w Warszawie, 

na Powiślu.  Modernistyczna architektura 
z lat 30. zachowana niemal 

bez uszczerbku. Rytmy proporcjonalnych 
elewacji, z trójbocznymi wykuszami, 

kute bramy strzegące wejść 
do kamiennych holi.

Tu obowiązują proporcje, prostota, 
detal. Według tych reguł powstał 
showroom marki Swallow’s Tail. 
Przy znikomym użyciu środków, 

takich jak granica koloru 
czy struktura drewnianych podziałów, 

stworzono klimatyczne wnętrze 
o charakterze salonu. Jego domownikami 

są meble spod znaku “Jaskółki”.

Juliana Smulikowskiego Street is a unique 
address in Warsaw. Modernist architecture 

from the 1930s, almost intact. Rhythms 
of proportional elevations, with three-sided bay 

windows, forged gates guarding the entrance 
to stone halls.

Proportions, simplicity and detail apply here. 
According to these rules, the Swallow’s Tail 

showroom was created. With minimal 
means of expression, such as the colour border 

or the structure of wooden 
divisions, an atmospheric interior 

resembling a living room was created. 
It is inhabitaed by furniture 

under the sign of the “Swallow”.



SWALLOW’S TAIL

Highlights
 



TAOZ ROZKŁADANY 
TAOZ — zaokrąglona, lekka stylizowana sylwetka z systemem rozkładania blatu to połączenie estetycznego 

wzornictwa i funkcjonalności.

Rounded, light silhouette with a system for unfolding the top - a perfect combination of aesthetic design and functional use. 

120-170/70, 140-200, 160-258, 
180-278, 200-296, 220-316 90

76

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB, ORZECH AMERYKAŃSKI, KLON  

NATURAL OAK, AMERICAN WALNUT, MAPLE

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB, JASNY DĄB, BIELONY DĄB, DĄB BURBON, ORZECHOWY BRĄZ, CZARNY DĄB

NATURAL OAK, LIGHT OAK, WHITEWASHED OAK, BURBON OAK, NUGAT BROWN OAK, BLACK OAK 

WIDEN ROZKŁADANY
Stół wygląda elegancko i zgrabnie zarówno złożony, jak i w wersji rozłożonej, z łatwością rozkłada się dzięki systemowi butterfly.

The Widen Extending Table looks slick and elegant both when extended and compact, can be simply operated by one person owing to 

a synchronous mechanism.

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB, ORZECH AMERYKAŃSKI, KLON  

NATURAL OAK, AMERICAN WALNUT, MAPLE

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB, JASNY DĄB, BIELONY DĄB, DĄB BURBON, ORZECHOWY BRĄZ, CZARNY DĄB

NATURAL OAK, LIGHT OAK, WHITEWASHED OAK, BURBON OAK, NUGAT BROWN OAK, BLACK OAK 

76

120-170/70, 140-200, 160-258, 
180-278, 200-296, 220-316 90



180 / 200 / 220 / 240 85 / 95 / 100

76

TAOZ 
TAOZ — zaokrąglona, lekka stylizowana sylwetka z systemem rozkładania blatu to połączenie estetycznego 

wzornictwa i funkcjonalności.

Rounded, light silhouette with a system for unfolding the top - a perfect combination of aesthetic design and functional use. 

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB, ORZECH AMERYKAŃSKI, KLON  

NATURAL OAK, AMERICAN WALNUT, MAPLE

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB, JASNY DĄB, BIELONY DĄB, DĄB BURBON, ORZECHOWY BRĄZ, CZARNY DĄB

NATURAL OAK, LIGHT OAK, WHITEWASHED OAK, BURBON OAK, NUGAT BROWN OAK, BLACK OAK 

76

140 / 160 / 180 / 180 / 200 / 220 90

WIDEN
Stół wygląda elegancko i zgrabnie w wersji podstawowej, bez systemu rozkładania. Stół WIDEN to designerski klasyk, 

o statycznej konstrukcji z dynamicznym muśnięciem.

The Widen Table looks slick and elegant when compact. WIDEN Table is a design classic, with a static structure and a dynamic feel. 

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB, ORZECH AMERYKAŃSKI, KLON  

NATURAL OAK, AMERICAN WALNUT, MAPLE

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB, JASNY DĄB, BIELONY DĄB, DĄB BURBON, ORZECHOWY BRĄZ, CZARNY DĄB

NATURAL OAK, LIGHT OAK, WHITEWASHED OAK, BURBON OAK, NUGAT BROWN OAK, BLACK OAK 



PHAB
Dzięki oryginalnej konstrukcji, prostej formie i zastosowaniu naturalnego materiału powstał projekt funkcjonalny, 

ponadczasowy, który dobrze adaptuje się we wnętrzu. Komoda w wersji RTV lub pełna, bez wnęki.

Thanks to the unique construction, simple form and natural materials, a functional, timeless design was created. A touch of classic 

design to any living area. There is RTV option, or plain option.

222

168,5

77

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB, ORZECH AMERYKAŃSKI, 

KLON  

NATURAL OAK, AMERICAN 

WALNUT, MAPLE

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB, JASNY DĄB, BIELONY 

DĄB, DĄB BURBON, ORZECHOWY BRĄZ, 

CZARNY DĄB

NATURAL OAK, LIGHT OAK, WHITEWASHED 

OAK, BURBON OAK, NUGAT BROWN OAK, 

BLACK OAK 

OPCJE/OPTIONS

PODŚWIETLANY BAREK ZE SZKLANĄ 

PÓŁKĄ

OPENING SYSTEM FOR DROP DOWN  

DOORS WITH A CONCEALED MECHANISM, 

WITH AN INTEGRATED DECORATIVE LED 

LIGHTING WHICH INCLUDES  

AN INNOVATIVE ACTIVATION SYSTEM.

OKAL 
Nowoczesna, syntetyczna i elegancka forma komody przywodzi na myśl bufety, charakterystyczne 

eleganckie obłe kształty w modernistyznym stylu, bezuchwytowe fronty.

Modern, minimalist, elegant piece that reminds of classic furniture forms from the past, elegant round shapes, handleless cabinet doors

193

96

160

85

11
0
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0

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB, ORZECH 

AMERYKAŃSKI, KLON  

NATURAL OAK, AMERICAN 

WALNUT, MAPLE

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB, JASNY DĄB, 

BIELONY DĄB, DĄB BURBON, 

ORZECHOWY BRĄZ, CZARNY 

DĄB

NATURAL OAK, LIGHT OAK, 

WHITEWASHED OAK, BURBON 

OAK, NUGAT BROWN OAK, 

BLACK OAK 



Collection
 SWALLOW’S TAIL



ST BENCH 

Lekkie i wygodne siedzisko, z rodziny stołów Tamaza, ławka zaprojektowana do każdej wspólnej przestrzeni.

ST Bench is a light piece of furniture from the family of Tamaza tables, yet is designed for any common space.

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB / EUROPEAN OAK

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB / BIAŁY DĄB 

NATURAL OAK, OAK WHITE PAINTED

WYMIARY/SIZES

140/160 cm,  36 cm, 46 cm

TAMAZA
Choć inspiracją stołu TAMAZA stały się mosty, które unoszą ogromne obciążenia, stół jest lekki, smukły i elegancki.

TAMAZA Table’s inspiration — bridges that are capable of carrying heavy loads and at the same appear to be lightweight and elegant.

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB 

NATURAL OAK

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB, JASNY DĄB, BIELONY DĄB, 

DĄB BURBON, ORZECHOWY BRĄZ, CZARNY DĄB

NATURAL OAK, LIGHT OAK, WHITEWASHED 

OAK, BURBON OAK, NUGAT BROWN OAK, BLACK 

OAK 

WYMIARY/SIZES

180/200/220/240 CM , 85/95/100 CM, 75 CM

TAMAZO 
Stół TAMAZO powstał zainspirowany  pięknem konstrukcji drewnianych łodzi.

Design was inspired by the beauty of boat construction. The main joist, rungs, carpenter’s 

joints – the harmony of the construction- all of those elements were designed in tribute to 

the old classic art of boat building.

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB, STAL

NATURAL OAK, STAINLESS STEEL

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB/ JASNY DĄB 

NATURAL OAK, LIGHT OAK 

WYMIARY/SIZES

200/220/240 CM, 100 CM, 75 CM

MASIV
Stół MASIV, 100% rzemiosła, majestatyczny, elegancki, ponadczasowy!

MASIV Table, 100% of craftsmanship, majestic, elegant, timeless!

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB/ ORZECH AMERYLAŃSKI

EUROPEAN OAK/AMERICAN WALNUT

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB, JASNY DĄB, BIELONY DĄB, 

DĄB BURBON, ORZECHOWY BRĄZ, CZARNY DĄB

NATURAL OAK, LIGHT OAK, WHITEWASHED 

OAK, BURBON OAK, NUGAT BROWN OAK, BLACK 

OAK

WYMIARY/SIZES

180/200/220/240 CM , 85/95/100 CM, 75 CM



ST CALIPERS DESK 
Kolekcja biurek do biur i prywatnych przestrzeni - pełna kolorystyka laminatów.

 An office collection for work, meetings, and home - a full variety of colours.

ST CALIPERS BENCH 
Idealna ława do wspólnego spędzania czasu, zaprojektowana do każdej przestrzeni

Is perfect for spending time together, it comes from ST CALIPERS family, designed 

for any common space.

MATERIAŁ/MATERIALS

SKLEJKA, HPL / FORNIR DĘBOWY/ORZECH

PLYWOOD,  HPL / OAK VENEER/WALNUT

MATERIAŁ/MATERIALS

SKLEJKA, HPL 

PLYWOOD,  HPL / OAK VENEER

ST CALIPERS DESKS /  SIZES

120 CM  65 CM  74  CM

150 CM  65 CM  74  CM

175 CM  65 CM  74  CM

180 CM  80 CM  74  CM

ST CALIPERS BENCHES /  SIZES

120 CM  36 CM  45  CM

140 CM  36 CM  45  CM

160 CM  36 CM  45  CM

180 CM  36 CM  45  CM

200 CM  36 CM  45  CM

KOLORY/COLOURS

CIEMNO CZERWONY, CZARNY, CUSTOM

DARK RED, BLACK, GREY, CUSTOM

KOLORY/COLOURS

HPL BIAŁY,SZARY, CZARNY, CUSTOM/NATURALNY 

DĄB/ORZECH

HPL WHITE,GREY, BLACK, CUSTOM

ST CALIPERS
Kolekcja składa się ze stołów, biurek, ław, hockerów i stołków - pełna kolorystyka laminatów.

Series consists of tables, benches, desks, stools, and hockers - custom colours are avaible.

MATERIAŁ/MATERIALS

SKLEJKA, HPL / FORNIR DĘBOWY

PLYWOOD,  HPL / OAK VENEER

MATERIAŁ/MATERIALS

SKLEJKA, HPL 

PLYWOOD,  HPL 

ST CALIPERS KOLORY/COLOURS

BIAŁY, CZARNY, SZARY, CUSTOM

WHITE, BLACK, GREY, CUSTOM

KOLORY/COLOURS

BIAŁY, CZARNY, SZARY, CUSTOM

WHITE, BLACK, GREY, CUSTOM

ST STOOL 

 Ø 36 CM, 45 CM

ST STOLIK
Ø 60 CM,  60 CM

ST HOCKER 
Ø 37 CM, 48 CM

ST 12
72 CM, 72 CM, 74 CM

160 CM  80/85/ CM      75  CM

180 CM  85/90/ CM       75 CM

200 CM  85/90/95 CM  75  CM

220 CM  90/95/100 CM  75 CM

240 CM  90/95/100/110 CM  75 CM

260 CM  90/95/100/110 CM  75 CM

280 CM   90/95/100/110 CM  75 CM

290 CM   W 90/95/100/110 CM  75 CM 

ST CALIPERS /  SIZES



AL 102 
Stół składa się z sześciu elementów konstrukcji oraz blatu w fromie dysku, całość wykonana z litego dębowego drewna. 

AL 102 table consists of six elements of base construction, and dysk flat top, all made of solid wood.

MS 108
The base made of wooden block is a significant axis of this muscular form of the MS 108 table 

The base made of wooden block is a significant axis of this muscular form of the MS 108 table

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB  EUROPEJSKI

EUROPEAN OAK

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB  EUROPEJSKI, KLON

EUROPEAN OAK, MAPLE

KOLORY/COLOURS

DĄB NATURALNY/CZARNY DĄB

NATURAL OAK/ BLACK OAK

KOLORY/COLOURS

DĄB NATURALNY, CZARNY DĄB

NATURAL OAK, BLACK OAK

WYMIARY/SIZES

 Ø 110 CM , 39,5 CM

WYMIARY/SIZES

 Ø 110 CM , 39,5 CM

ST CALIPERS SHARE 
Podwyższony stoł do przestrzeni biurowych, wypoczynkowych, cateringowych, pełna kolorystyka laminatów hpl do każdego wnętrza.

Elevated table for office, leisure and catering spaces, full range of hpl colours for any interior, full range of colours available

MATERIAŁ/MATERIALS

SKLEJKA, HPL

PLYWOOD, HPL

MATERIAŁ/MATERIALS

SKLEJKA, HPL/DĄB EUROPEJSKI

PLYWOOD, HPL /EUROPEAN OAK

KOLORY/COLOURS

HPL BIAŁY/SZARY/CZARNY, CUSTOM

HPL WHITE/GREY/BLACK, CUSTOM

WYMIARY/SIZES

120/140/160/180/200 CM, 60/65/70/75 CM, 

105 CM

WYMIARY/SIZES

 Ø 36 CM, 45 CM

ST STOOL 
Wielofunkcyjny, prosty stołek, w pełnej kolorystyce, dostosowanej do wnętrza.

Multifuncional stool that is easily adaptable to suit a variety of uses, full range of colours available.

KOLORY/COLOURS

HPL BIAŁY/SZARY/CZARNY, CUSTOM

HPL WHITE/GREY/BLACK, CUSTOM



COLOURS

LIGHT  OAK, NATURAL OAK

NATURAL WALNUT, WALNUT SHINE, BLACK OAK

BONTRI
Konstrukcja, na której można polegać, nowoczesny design i niezrównane 

rzemiosło.  

BONTRI – a construction you can rely on, modern design and high quality of craftsmanship.

Bogactwo kształtów, kolorów, wielkości pozwala na niezliczone komponowanie zestawów stolików, które mogą towarzyszyć 

w każdym wnętrzu.

The variety of BONTRI combinations is almost limitless, shapes, colors, finishes and table heights have all been designed to accompany us in every 

modern space.

BONTRI 110
Ø 110/120 CM , 44/50 CM

BONTRI ELLIPSE
90/120/150 CM,  50/70/90 CM , 38/44/50/60 CM

KOLORY/COLOURS

LIGHT  OAK, NATURAL OAK, WHITE OAK,

BLACK, GREY, WHITE PAINTED

WYMIARY/SIZES

Ø 40/50/60/80 CM H 38/44/50/60 CM

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB EUROPEJSKI

EUROPEAN OAK

MEDUSA 
Forma okrągłego stołu Medusa jest zainspirowana bogactwem podwodnego życia! Konstrukcja nóg przywołuje – uchwycone 

w masywie drewna – kształty i formy fauny i flory morskiej.

A table is inspired by underwater life. This minimal and clear design meets the needs of anyone who appreciates modern ideas. 

A design with emphasis on simplicity.

BONFOR 
Stół – oparty na solidnej konstrukcji i nowoczesnym designie – mocna, ale delikatna 

ze świadomością detalu.

A table – based on solid construction and modern design – strong yet delicate form with detail

consciousness.

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB EUROPEJSKI

EUROPEAN OAK

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB EUROPEJSKI

EUROPEAN OAK

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB, JASNY DĄB 

NATURAL OAK, LIGHT OAK 

KOLORY/COLOURS

LIGHT  OAK, NATURAL OAK, WHITE OAK,

BLACK, GREY, WHITE PAINTED 

WYMIARY/SIZES

Ø 110/120 CM , 75 CM

WYMIARY/SIZES

Ø 80/110/120 CM , 75 CM



PEGAZ
100% nowa klasyka – niepowtarzalna konstrukcja i współczesny design oparty na tradycyjnym rzemiośle. 

chair translates a traditional craft into a contemporary piece of furniture,  inspired by folk  objects

Krzesło Pegaz ma trzy warianty uchytu, w kształcie litery  T, U, oraz V.

The PEGAZ chair has three variants of the handle -handle in the T, U, or V shape.

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB EUROPEJSKI

EUROPEAN OAK

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB, JASNY DĄB 

NATURAL OAK, LIGHT OAK 

WYMIARY/SIZES

48 CM, 38 CM, 82 CM

ST CUPBOARD
Klasyczne rzemiosło i ponadczasowy design z wykorzystaniem tradycyjnych metod 

i połączeń.

Designed to challenge the classic carpentry and create a timeless yet modern design 

with the use of traditional methods and joints. 

ST SIDEBOARD 
To klasyczny design z nutą stylistyki lat 50-tych. Projekt pełen dbałości o formę, wysoką jakość materiału i precyzję 

wykonania. Inspirowany skandynawskim wzornictwem i polską szkołą meblarstwa. 

It is a classic piece of design with a glimpse of the 50’s style. The concept is based on the precision of details that build the entire form. 

Inspired by Scandinavian design and Polish craftsmanship.

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB EUROPEJSKI

EUROPEAN OAK

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB/ JASNY DĄB 

NATURAL OAK, LIGHT OAK 

WYMIARY/SIZES

124,5 CM, 45,5 CM, 160 CM

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB EUROPEJSKI, ORZECH AMERYKAŃSKI

EUROPEAN OAK, AMERICAN WALNUT

KOLORY/COLOURS

JASNYY DĄD, NATURALNY DĄB, BIELONY DĄB, ORZECH

LIGHT OAK, NATURAL OAK, WHITE OAK, WALNUT

WYMIARY/SIZES

191 CM, 45,5 CM, 60-80 CM

158 CM,  45,5 CM , 60 CM

124.5 CM, 45,5 CM, 60 CM

224 CM,  45,5 CM, 60-80 CM



LOOP
Część kolekcji LOOP, stolik kawowy wykonany z drewna dębowego urzeka miękką prostotą formy.

Coffe tables is a part of LOOP collection, made of solid oak wood, consists of few simple natural elements.

REAKTOR
Stolik REAKTOR komunikuje się z przestrzenią w 3 wymiarach, poprzez strukturę perforowanego blatu. 

Design Piotra Grzybowskiego, stolik-unikat jest inspirowany tradycyjnymi stołami do parzenia herbaty.

The form of the REAKTOR table reflects 3 directions, 3 dimensions. It reacts to its surroundings by the open form of an airy top. 

Inspired by the game table.

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB NATURALNY, STAL MIEDZIOWANA

SOLID OAK, COPPERIZED STEEL

WYMIARY/SIZES 

Ø 60 CM   60 CM

KOLORY/COLOURS

DĄB NATURALNY

NATURAL OAK

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB EUROPEJSKI

EUROPEAN OAK

KOLORY/COLOURS

NATURALNY DĄB/ JASNY DĄB 

NATURAL OAK, LIGHT OAK 

WYMIARY/SIZES

88 CM , 46 CM,  35,6 CM

LOOP 154
LOOP to otwarty system komód i stolików, w których budujemy ostateczny kształt mebla poprzez wybór elementów i brył.

It is an open chest of drawers and tables system, which we use to construct the final shape of a piece of furniture by selecting elements 

and spatial forms.

LOOP 88 
Specjalnie zaprojektowane elementy blatów, łączników i brył komód LOOP otwierają przed użytkownikiem wiele możliwości

improwizowania. Miękkie obłe formy, naturalne dębowe drewno i neutralne kolory.

Specially designed elements of table tops, connecting pieces and LOOP chest of drawers spatial forms provide the user with a vast scope 

for improvising. Soft, sleek shapes, natural oak wood and neutral colours.

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB EUROPEJSKI , MDF LAKIEROWANY

SOLID OAK, MDF PAINTED

KOLORY/COLOURS

BIAŁY, ZIELEŃ SZAŁWII, CUSTOM

WHITE, SALVIA GREEN, CUSTOM

WYMIARY/SIZES

154 CM  46 CM 52 CM

154 CM  46 CM 87 CM 

Z/BEZ BLATÓW

WITH/WITHOUT TOPS

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB EUROPEJSKI , MDF LAKIEROWANY

SOLID OAK, MDF PAINTED

KOLORY/COLOURS

BIAŁY, ZIELEŃ SZAŁWII, CUSTOM

WHITE, SALVIA GREEN, CUSTOM

WYMIARY/SIZES

88 cm 46 cm 69,5 cm

88 CM 46 CM 122 CM

Z/BEZ BLATÓW

WITH/WITHOUT TOPS



DORIAN
Kolekcja minimalistycznych luster Dorian w oprawie z litego dębowego drewna. Lustro można zastosować samodzielnie, 

lub komponować w grupy składające się z kilku luster o różnych średnicach. 

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB, KLON, ORZECH

OAK, MAPLE, WALNUT

KOLORY/COLOURS

DĄB, KLON, ORZECH

OAK, MAPLE, WALNUT

18.5 22.5 59.5

120 - 150 4

38

DORIAN is a modern collection of mirrors made of natural oak wood. Simplicity and flexibility of sizes allow to make improvised  compositions.

DYSK 1 
Niezakłócony spokój, zrównoważony brzeg, ciepłe tony orzecha i dębu w miękkim oleju - wszystko to DYSK 

Undisturbed calm, balanced edge, warm tones of walnut and oak in soft oil - all this is a DYSK

DYSK 2
Zdecydowane i eleganckie formy drewnianych ram, zaprojektowane pod urokiem kosmicznych podróży w stylu lat 50-tych tworzą 

kolekcje luster dla wielbicieli klasycznego designu. 

The decisive and elegant forms of wooden frames, designed under the charm of space travel in the style of the 50s create a collection of mirrors 

for fans of classic design .Made of selected oak and walnut frame, slightly narrow and flat carved, surround the surface of the silver mirror.

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB, KLON, ORZECH 

SOLID OAK, SOLID WALNUT

WYMIARY/SIZES

Ø 38/59 CM H 2.8 CM

KOLORY/COLOURS

DĄB, KLON, ORZECH

OAK, MAPLE, WALNUT

WYMIARY/SIZES

 Ø 27/59 CM 2,8 CM

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB EUROPEJSKI, ORZECH AMERYKAŃSKI

EUROPEAN OAK, AMERICAN WALNUT

KOLORY/COLOURS

JASNY  DĄB, NATURALNY DĄB, BIELONY DĄB, ORZECH

LIGHT OAK, NATURAL OAK, WHITE OAK, WALNUT



ENLIGHTENMENT
Minimalistyczna kolekcja dekoracyjnych świeczników na tealighty lub  świece

z mosiądzem i kolorem. Prostota i urok naturalnego drewna.

Minimalistic wood candle holder with a splash of colour! 

The candle holders made of solid oak wood join the simplicity with charm.

ENLIGHTENMENT 
Kolekcja otrzymała nagrodę MUST HAVE Łódź Design Festival

Collection rewarded with MUST by Łódź Design Festival

MATERIAŁ/MATERIALS

SOLID OAK, BRASS

MATERIAŁ/MATERIALS

DĄB/ OAK

KOLORY/COLOURS

DĄB, BIEL, CZERŃ, ZIELEŃ

OAK, WHITE, BLACK,  GREEN

WYMIARY/SIZES

 Ø 7,5/ 18,5/22,5 CM H 4 CM

COLOURS

NATURAL OAK, WHITE, BLACK, GREEN

SIZES

Ø 7,5 /18.5/22,5 cm H 6 cm
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