PANMARWOOD

PANMARWOOD

PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna
ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno, POLAND
tel. +48 013-437-37-62, tel./fax +48 013-437-37-47
e-mail: meble@panmar.pl, www.panmarwood.pl

Standardowe wykończenie
stołów i ław:
Blat Dębowy
Crystal 40 mm

Blat Dębowy
Crystal 40 mm

Blat Dębowy Crystal 40 mm

Blat Dębowy Crystal 40 mm

Dąb Natur
wykończenie Crystal | standard

Stół i ława to meble, przy których spędzamy większość czasu. Warto więc zadbać,
aby były estetyczne praktyczne, solidne w konstrukcji, wyjątkowe i ponadczasowe.
Powyższe kryteria spełniają stoły i ławy z litego drewna dębowego wyprodukowane
w firmie Panmar.

Dąb Rustic
wykończenie Crystal | standard

W poniższej ofercie, prezentujemy wykonane z klejonego litego drewna dębowego, trzy kolekcje stołów i ław: LORENC, MAURYCY, CYRYL. Wyróżnia jej kształt, dbałość o każdy szczegół, subtelna forma
oraz ponadczasowość. Masywna, solidna a zarazem stabilna i wytrzymała konstrukcja gwarantuje niebywałą trwałość na długie lata. Cała kolekcja doskonale wkomponuje się w każdą aranżację
- kuchni, pokojów gościnnych, salonów.

Standardowym kolorem dla całej kolekcji stołów i ław jest bezbarwny CRYSTAL.
Opcjonalnym wybarwieniem są kolory: PEARL, QARTZ, ONYX. Zróżnicowana kolorystyka
pomoże dopasować stół lub ławę do pozostałych mebli w każdym wnętrzu.

Trwałe z natury

Stoły i ławy z litego drewna dębowego z kolekcji LORENC, MAURYCY, CYRYL, pokryte są ekologicznym, dopuszczonym do kontaktu z żywnością olejowoskiem,
opracowanym na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. Tworzy on trwałą bezpieczną dla ludzi, zwierząt i roślin powłokę, mającą za zadanie
podkreślić estetykę drewna, a w szczególności zwiększyć odporność drewna na płyny i zabrudzenia. Dzięki technologii PANMARWOOD PROTECTION
- czyli trzykrotnego olejowania i utwardzania promieniami UV - kawa, wino, soki owocowe dają się łatwo usunąć z powierzchni blatu.

Wykończenie opcjonalne

DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

PANMARWOOD PROTECTION spełnia wszystkie wymagania zgodne z normą DIN 68861-1A.
Wszystkie stoły i ławy z prezentowanych kolekcji spełniają wymagania norm wytrzymałościowych PN-EN 1730:2013-04 i PN-EN 12521:2016-02.
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DĄB ONYX

LORENC

Stół z kolekcji

LORENC

Lite drewno
dębowe

Wykończenie opcjonalne
Grubość
blatu:

40 mm
135
90

Stół z kolekcji LORENC - to piękno, tradycja oraz elegancja.
Nie ma identycznego kawałka drewna, dlatego wyróżnia
go nietuzinkowość i unikalność. Stół będzie ozdobą
i oryginalnym elementem każdego pomieszczenia.

45

DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

DĄB ONYX

Czas realizacji: 21 dni | Gwarancja: 24 m-ce
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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Stół wysyłany jest w stanie częściowo rozmontowanym w osobnych pakietach, na które składają się:
blat, oskrzynia, nogi stołu oraz elementy montażowe (śruby, klucze) i instrukcja do samodzielnego montażu.

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.

4

LORENC

Ława z kolekcji

Ława LORENC przyciąga stylem i elegancją. Estetyczna forma,
struktura drewna, jego charakter i usłojenie zostały podkreślone
olejowoskiem, który zapewnia niepowtarzalne walory wizualne.

LORENC

Lite drewno
dębowe

90

135

45

Wykończenie opcjonalne
Grubość
blatu:

40 mm

DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

Czas realizacji: 21 dni | Gwarancja: 24 m-ce
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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Ława wysyłana jest w stanie zmontowanym.
Ława spełnia wymagania normy: PN-EN 1730:2013-04

DĄB ONYX

Możliwe jest wykonanie ławy w innych wymiarach i innej
kolorystyce niż standardowe. Wymaga to jednak uzgodnień:
akceptacji projektu, uzgodnienia terminu realizacji i ceny.

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.
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MAURYCY

Stół z kolekcji

MAURYCY

Lite drewno
dębowe

Brak zdobień w stole MAURYCY sprawia, że propozycja ta sprawdza się w skromnych
i prostych przestrzeniach. Jednocześnie masywne nogi dodają swojskiego charakteru.
Jest to również świetne rozwiązanie dla osób, które w swojej
przestrzeni stawiają na naturę - drewno wspaniale buduje
przytulny klimat pomieszczeń.

Wykończenie opcjonalne

Grubość
blatu:

40 mm
90 mm

90 mm

DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

DĄB ONYX

Czas realizacji: 21 dni | Gwarancja: 24 m-ce
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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Stół wysyłany jest w stanie częściowo rozmontowanym w osobnych pakietach, na które składają się:
blat, oskrzynia, nogi stołu oraz elementy montażowe (śruby, klucze) i instrukcja do samodzielnego montażu.

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.
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MAURYCY

Solidna konstrukcja tej kompaktowej ławy z kolekcji MAURYCY spodoba się każdemu,
a zwłaszcza osobom, które dysponują niewielką przestrzenią a jednocześnie chciałyby
mieć prawdziwy drewniany mebel, który z innymi elementami wyposażenia stworzy
pomieszczenie wyglądające stylowo i nigdy nie wyjdzie z mody.

Ława z kolekcji

MAURYCY

Lite drewno
dębowe

90 mm

90 mm

Wykończenie opcjonalne
Grubość
blatu:

40 mm

DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

Czas realizacji: 21 dni | Gwarancja: 24 m-ce
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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Ława wysyłana jest w stanie zmontowanym.
Ława spełnia wymagania normy: PN-EN 1730:2013-04

DĄB ONYX

Możliwe jest wykonanie ławy w innych wymiarach i innej
kolorystyce niż standardowe. Wymaga to jednak uzgodnień:
akceptacji projektu, uzgodnienia terminu realizacji i ceny.

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.
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CYRYL

Stół z kolekcji
Prosty w swojej formie i zarazem niezwykle elegancki stół CYRYL
jest synonimem stylu i nowoczesności.
To propozycja idealna dla twojej jadalni, kuchni i salonu.

CYRYL

Lite drewno
dębowe

Wykończenie opcjonalne
Grubość
blatu:

40 mm
90 mm

90 mm

DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

DĄB ONYX

Czas realizacji: 21 dni | Gwarancja: 24 m-ce
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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Stół wysyłany jest w stanie częściowo rozmontowanym w osobnych pakietach, na które składają się:
blat, oskrzynia, nogi stołu oraz elementy montażowe (śruby, klucze) oraz instrukcja do samodzielnego montażu.

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.
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CYRYL

Ława z kolekcji

CYRYL

Lite drewno
dębowe

90 mm

90 mm

Wykończenie opcjonalne
Grubość
blatu:

40 mm

Ławy CYRYL są świetnym rozwiązaniem dla osób,
które w swoich pomieszczeniach, stawiają na naturę - drewno
wspaniale buduje przytulny klimat pomieszczeń.

DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

Czas realizacji: 21 dni | Gwarancja: 24 m-ce
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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Ława wysyłana jest w stanie zmontowanym.
Ława spełnia wymagania normy: PN-EN 1730:2013-04

DĄB ONYX

Możliwe jest wykonanie ławy w innych wymiarach i innej
kolorystyce niż standardowe. Wymaga to jednak uzgodnień:
akceptacji projektu, uzgodnienia terminu realizacji i ceny.

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.
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CYRYL R01

Lite drewno
dębowe

Dla osób, które lubią spotykać się w większym gronie rodziny i przyjaciół,
najlepszym rozwiązaniem z naszej oferty będą stoły rozkładane.
Oferujemy Państwu dwie różne opcje rozsuwania stołów.
Blat stołu rozsuwany synchronicznie i stół rozszerzany po obu stronach
stołu „szuflada” z kolekcji CYRYL, MAURYCY, LORENC.
90 mm

90 mm

Wykończenie opcjonalne
Grubość
blatu:

40 mm

Stół rozkładany Cyryl, poprzez zastosowanie pojedynczego
modułu rozsuwania synchronicznego, daje możliwość uzyskania
dodatkowej przestrzeni użytkowej o 450 mm.

DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

DĄB ONYX

Czas realizacji: 21 dni | Gwarancja: 24 m-ce
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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Stół wysyłany jest w stanie częściowo rozmontowanym w osobnych pakietach, na które składają się:
blat, oskrzynia, nogi stołu oraz elementy montażowe (śruby, klucze) oraz instrukcja do samodzielnego montażu.

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.
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CYRYL R02

Lite drewno
dębowe

90 mm

90 mm

Wykończenie opcjonalne
Grubość
blatu:

40 mm

Stół rozkładany synchronicznie dwumodułowy Cyryl to nowoczesny
funkcjonalny mebel do kuchni i jadalni. Przy pomocy środkowego
systemu rozkładania, można zwiększyć długość stołu
o dodatkowe 450 lub 900 mm.
DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

DĄB ONYX

Czas realizacji: 21 dni | Gwarancja: 24 m-ce
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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Stół wysyłany jest w stanie częściowo rozmontowanym w osobnych pakietach, na które składają się:
blat, oskrzynia, nogi stołu oraz elementy montażowe (śruby, klucze) oraz instrukcja do samodzielnego montażu.

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.

18

MAURYCY R01

Lite drewno
dębowe

90 mm
90 mm

Prezentowany model stołu rozkładanego Maurycy to doskonała
propozycja dla osób ceniących sobie klasyczny design.
W razie potrzeby można zwiększyć powierzchnię użytkową
blatu o dodatkowe 600 mm.

wysuwana jedna
strona stołu

Wykończenie opcjonalne

Grubość
blatu:

40 mm
Dwie nogi z kółkami
DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

DĄB ONYX

Czas realizacji: 21 dni | Gwarancja: 24 m-ce
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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Stół wysyłany jest w stanie częściowo rozmontowanym w osobnych pakietach, na które składają się:
blat, oskrzynia, nogi stołu oraz elementy montażowe (śruby, klucze) oraz instrukcja do samodzielnego montażu.

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.
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MAURYCY RS01

Lite drewno
dębowe

Grubość
blatu:

40 mm

90 mm

90 mm

Wykończenie opcjonalne
blokada

Stół rozszerzany po obu stronach stołu „szuflada” z kolekcji Maurycy
to doskonała propozycja do zwiększenia przestrzeni sprzyjającej spotkaniom
z bliskimi. Można zwiększyć długość stołu o 450 lub 900 mm.
DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

DĄB ONYX

Czas realizacji: 21 dni | Gwarancja: 24 m-ce
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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Stół wysyłany jest w stanie częściowo rozmontowanym w osobnych pakietach, na które składają się:
blat, oskrzynia, nogi stołu oraz elementy montażowe (śruby, klucze) oraz instrukcja do samodzielnego montażu.

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.
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STÓŁ PAJĄK

Lite drewno
dębowe

Grubość
blatu:

40 mm

Uzupełnieniem naszej oferty są klasyczne konstrukcje stołów w stylu Loftowym.

Stół Pająk to ciekawy
mebel do przestronnej jadalni.
Rozłożyste stalowe nogi dodadzą
wnętrzu luksusu i elegancji.

Warianty wykonania krawędzi blatu

Wykończenie opcjonalne

DĄB PEARL
Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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DĄB QUARTZ

DĄB ONYX

PROSTA

FREZOWANA

Materiał: klejone lite drewno dębowe.
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.
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STOŁY LOFTOWE

STÓŁ GRANADA

Stoły i ławy PANMAR w stylu LOFT powstają z połączenia solidnego blatu drewnianego i wyjątkowej podstawy stołowej,
to klasyka stylu i designu. Stoły loftowe wykonane z naturalnego surowca, dostępne w bogatej gamie wzorów i wykończenia,
perfekcyjnie zaprezentują się w każdej przestrzeni, natomiast masywna konstrukcja zapewnia trwałość i niepowtarzalność
formy. Piękne, solidne, trwałe, w loftowym stylu stoły PANMAR o ponadczasowym wyglądzie nadadzą charakter każdemu
wnętrzu. Blaty naszych stołów, które występują w różnych gatunkach drewna to idealne uzupełnienie do minimalistycznej
konstrukcji metalowej.

Warianty wykonania krawędzi blatu

PROSTA

FREZOWANA
Dzięki staraniom zespołu profesjonalistów, nasze stoły prezentują
się znakomicie a całość formy jest niepowtarzalna, solidna i trwała.

STÓŁ X

Standardowe wykończenie powierzchni blatu i elementów stołu:
Olejowosk w kolorze naturalnym „Crystal” z technologicznym
zabezpieczeniem powierzchni typu PANMARWOOD PROTECTION

PANMARWOOD
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STOŁY I ŁAWY
Stół

LORENC
Ława

LORENC
Stół

MAURYCY
Ława

MAURYCY
Stół

CYRYL
Ława

CYRYL

STOŁY ROZSUWANE
Szerokość blatu:

Długość:

• 800 mm
• 900 mm

• 1200 mm
• 1400 mm
• 1600 mm
• 1800 mm

Szerokość blatu:

Długość:

• 600 mm

• 1200 mm

Szerokość blatu:
• 800 mm
• 900 mm

Szerokość blatu:
• 600 mm

Szerokość blatu:
• 800 mm
• 900 mm

Długość:
• 1200 mm
• 1400 mm
• 1600 mm
• 1800 mm

Długość:
• 1200 mm

Długość:
• 1200 mm
• 1400 mm
• 1600 mm
• 1800 mm

Szerokość blatu:

Długość:

• 600 mm

• 1200 mm
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Długość:
• Wysokość stołu: 760 mm
• Szerokość nogi: 135 x 90 mm
• Grubość nogi: 30 mm
• Grubość blatów: 40 mm

• Wysokość ławy: 540 mm
• Szerokość nogi: 135 x 90 mm
• Grubość nogi: 30 mm
• Grubość blatu: 40 mm
• Grubość półki: 22 mm

• Wysokość stołu: 760 mm
• Szerokość nogi: 90 x 90 mm
• Grubość nogi: 90 mm
• Grubość blatów: 40 mm

• Wysokość ławy: 540 mm
• Szerokość nogi: 90 x 90 mm
• Grubość blatu: 40 mm
• Grubość półki: 22 mm

Waga:
od 55 kg do 76 kg
(zależna od długości i szerokości blatu)

Stół CYRYL, LORENC
rozkładany synchronicznie
jedno modułowy R01

Szerokość blatu:

Szerokość blatu:

Waga ławy: 46 kg

Stół CYRYL, LORENC
rozkładany synchronicznie
dwu modułowy R02

Waga:
od 55 kg do 76 kg
(zależna od długości i szerokości blatu)

Stół MAURYCY rozszerzany
z dzieloną oskrzynią
jedno modułowy R01

Szerokość blatu:

Szerokość blatu:

Waga ławy: 45 kg

Stół CYRYL, MAURYCY, LORENC
rozkładany po obu krańcach
stołu „szuflada” RS01

min - max z wkładką
• 1200 - 1650 mm
• 1400 - 1850 mm
• 1600 - 2050 mm
• 1800 - 2250 mm

• 800 mm
• 900 mm

Długość:
min - max z wkładką

• 800 mm
• 900 mm

• 1600 - 2500 mm
• 1800 - 2700 mm

• Wysokość ławy: 540 mm
• Szerokość nogi: 90 x 90 mm
• Grubość blatu: 40 mm
• Grubość półki: 22 mm

Waga:
od 55 kg do 76 kg
(zależna od długości i szerokości blatu)

Stół LOFTOWY „Pająk”
Nogi: profil stalowy

Waga ławy: 44 kg

STÓŁ GRANADA
STÓŁ X
Nogi: profil stalowy

Waga:
od 65 kg do 90 kg
(zależna od długości i szerokości blatu)

• Wysokość stołu: 760 mm,
• Prowadnica metalowa,
• Dwie wkładki po: 450 mm
• Grubość blatu: 40 mm

Waga:
od 85 kg do 95 kg
(zależna od długości i szerokości blatu)

• Wysokość stołu: 760 mm,
• Prowadnica metalowa,
• Jedna wkładka: 600 mm
• Grubość blatu: 40 mm

Waga:
od 70 kg do 90 kg
(zależna od długości i szerokości blatu)

• Wysokość stołu: 760 mm,
• Prowadnica metalowa,
• Dwie wkładki po: 450 mm
• Grubość blatu: 40 mm

Waga:
od 85 kg do 95 kg
(zależna od długości i szerokości blatu)

• Wysokość stołu: 740 mm
• Wymiar nogi: 650 x 1500 mm, 800 x 1800 mm
• Profil nogi: 80 x 30 x 2 mm
• Grubość blatu górnego 40 mm

• Waga: od 65 kg do 80 kg
(zależna od długości blatu),
• Wykończenie nogi:
malowanie proszkowe: czarny, biały

• Wysokość stołu: 760 mm
• Wymiar nogi: 650 x 720 mm
• Profil nogi: 60 x 60 x 2 mm, 80 x 20 x 2 mm
• Grubość blatu górnego 40 mm

• Waga: od 55 kg do 76 kg
(zależna od długości i szerokości blatu),
• Wykończenie nogi:
malowanie proszkowe: czarny, biały

Długość:
min - max z wkładką
• 1200 - 1800 mm
• 1400 - 2000 mm
• 1600 - 2200 mm
• 1800 - 2400 mm

• 800 mm
• 900 mm

Długość:
min - max z wkładką

• 800 mm
• 900 mm

• 1600 - 2500 mm
• 1800 - 2700 mm

Długość:
• Wysokość stołu: 760 mm
• Szerokość nogi: 90 x 90 mm
• Grubość nogi: 90 mm
• Grubość blatów: 40 mm

• Wysokość stołu: 760 mm,
• Prowadnica metalowa,
• Jedna wkładka: 450 mm
• Grubość blatu: 40 mm

• 1600 mm
• 1800 mm
• 2000 mm
• 2200 mm
• 2400 mm

Szerokość blatu:
• 900 mm

Długość:

Szerokość blatu:

• 1200 mm
• 1400 mm
• 1600 mm
• 1800 mm

• 800 mm
• 900 mm
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BLATY DĘBOWE
Blat Dębowy Crystal 40 mm
Blat Dębowy Crystal 40 mm

Trepy dębowe Crystal 40 mm

Jesteśmy jednym z największych w Europie producentem płyty klejonej z litego twardego drewna.
Do produkcji naszych płyt klejonych wykorzystujemy najwyższej jakości drewno dębowe, orzechowe
i bukowe. Blaty drewniane Panmar wykonane są z litych lameli drewnianych, łączonych złączem typu
„mikrowczep”. W efekcie oferujemy produkt niepowtarzalny, zgodny z najnowszymi światowymi trendami
w wykańczaniu wnętrz, kładącymi duży nacisk na harmonię z naturą i zastosowanie naturalnych,
ekologicznych materiałów. Produkty te idealnie komponują się zarówno z meblami nowoczesnymi,
jak i klasycznymi. Naszym Odbiorcom zapewniamy krótki czas realizacji zamówień, dzięki stale
uzupełnianym stanom magazynowym.

Wybór blatu kuchennego klejonej z litego drewna to najbardziej prestiżowy
i ekskluzywny sposób wykończenia kuchni, który zapewnia szeroki wachlarz
możliwości aranżacyjnych.
GRUBOŚĆ [ mm ]

SZEROKOŚĆ [ mm ]

DŁUGOŚĆ [ mm ]

40

625

1900

40

625

2600

40

625

3000

40

625

4200

40

700

3200

40

920

2450

40

1200

2650

40

1200

3200

Wymiary dostępne tylko w wersji surowej: • 18x400x2000 • 27x625x3050 • 27x625x4200

Wybór blatu kuchennego z litego drewna to
najbardziej prestiżowy i ekskluzywny sposób
wykończenia kuchni.
DĄB CRYSTAL

PANMARWOOD

DĄB PEARL

DĄB QUARTZ

DĄB ONYX

PANMARWOOD
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