
KOLEKCJA ASTRA

Komoda szufladowa Astra
Elegancka  szufladowa  komoda  w  stylu  MODERN  RETRO,  produkowana  w  dwóch
standardowych  wymiarach.  Mebel  wykonany   w  standardzie  z  litego  drewna  i  płyty
stolarskiej fornirowanej bukiem lub dębem.  Dostępny w szerokiej palecie odcieni według
wybarwień RAL i bejc SOPUR, z lakierem typu półmat lub wysoki połysk. W szufladach
zastosowano praktyczne i nowoczesne prowadnice typu push.
Możliwość zamówienia wersji na geometrycznej podstawie lub na nóżkach wysokości 7
cm. Szeroki wachlarz wykończeń umożliwia dopasowanie komody do każdego wnętrza -
od  klasycznego  do  współczesnego.  Ozdobny  front  centralnej,  małej  szuflady można
zastąpić  innym  detalem  lub  fornirem  ozdobnym,  a  wnętrze  szuflad  uzupełnić  tkaniną
welurową lub podzielić według indywidualnego projektu Klienta. 

ART. AS390/PM – 160 x 51 x 95 cm – Komoda szufladowa Astra średnia podstawa 
ART. AS390/NM – 160 x 51 x 95 cm – Komoda szufladowa Astra średnia nóżki 

ART. AS390/PD – 200 x 51 x 95 cm – Komoda szufladowa Astra długa podstawa 
ART. AS390/ND – 200 x 51 x 95 cm – Komoda szufladowa Astra długa nóżki

Styl: MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne:  pojemny mebel  fornirowany bukiem lub dębem na podstawie lub na wysokich
nóżkach

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru na życzenie Klienta oraz zmiany wymiaru

Dane techniczne:
Wysokość: 95 cm

Szerokość: 160, 200, 240 lub na wymiar

Głębokość: 51 cm



KOLEKCJA ASTRA

Witryny i Kredens Astra
Elegancka  witryna  w  stylu  MODERN  RETRO  produkowana  w  dwóch  standardowych
wymiarach oraz w opcji kredensu (komoda z wysoką nadstawką). Meble o pełnych lub
przeszklonych  bokach,  wykonane   w  standardzie  z  litego  drewna  i  płyty  stolarskiej
fornirowanej bukiem lub dębem.  Dostępne w szerokiej palecie odcieni według wybarwień
RAL  i  bejc  SOPUR,  z  lakierem  typu  półmat  lub  wysoki  połysk.  W  szufladach  i  w
drzwiczkach zastosowano praktyczne i nowoczesne prowadnice typu push.
Możliwość zamówienia wersji na geometrycznej podstawie lub na nóżkach wysokości 7
cm.  Witryny  i  kredens  Astra  można  zamawiać  w  wersji  z  półkami  szklanymi  lub
drewnianymi, dlatego mogą również pełnić rolę stylowej biblioteczki w biurze i salonie.

ART. AS391/P – 120 x 41 x 200 cm – Witryna 2D 1-szufladowa Astra podstawa 
ART. AS391/N – 120 x 41 x 200 cm – Witryna 2D 1-szufladowa Astra nóżki 

ART. AS392/P – 75 x 41 x 200 cm – Witryna 1D 1-szufladowa Astra podstawa 
ART. AS392/N – 75 x 41 x 200 cm – Witryna 1D 1-szufladowa Astra nóżki 

ART. AS393/P – 120 x 51/37 x 95/217 cm – Kredens szufladowy Astra podstawa 
ART. AS393/N – 120 x 51/37 x 95/217 cm – Kredens szufladowy Astra nóżki 

Styl: MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne: pojemne meble fornirowane bukiem lub dębem na podstawie lub na nóżkach

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
WITRYNY SPRZEDAWANE W CAŁOŚCI z półkami w osobnej paczce
KREDENS składa się z 2 nadstawianych części, które należy ze sobą zmontować i z kompletu półek

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru na życzenie Klienta 
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Szafka RTV szufladowa Astra
Elegancka szufladowa szafka RTV w stylu  MODERN RETRO, produkowana w dwóch
standardowych  wymiarach.  Mebel  wykonany   w  standardzie  z  litego  drewna  i  płyty
stolarskiej fornirowanej bukiem lub dębem.  Dostępny w szerokiej palecie odcieni według
wybarwień RAL i bejc SOPUR, z lakierem typu półmat lub wysoki połysk. W szufladach
zastosowano praktyczne i nowoczesne prowadnice typu push.
Możliwość zamówienia wersji na geometrycznej podstawie lub na nóżkach wysokości 7
cm. Szeroki wachlarz wykończeń umożliwia dopasowanie szafki do każdego wnętrza - od
klasycznego do współczesnego. Ozdobny front centralnej, małej szuflady można zastąpić
innym detalem lub fornirem ozdobnym, a wnętrze szuflad uzupełnić tkaniną welurową lub
podzielić według indywidualnego projektu Klienta. 

ART. AS394/PM – 160 x 51 x 70 cm – Szafka RTV szufladowa Astra średnia podstawa 
ART. AS394/NM – 160 x 51 x 70 cm – Szafka RTV szufladowa Astra średnia nóżki

ART. AS394/PD – 200 x 51 x 70 cm – Szafka RTV szufladowa Astra długa podstawa 
ART. AS394/ND – 200 x 51 x 70 cm – Szafka RTV szufladowa Astra długa nóżki 

ART. AS394/PXL – 240 x 51 x 70 cm – Szafka RTV szufladowa Astra długa XL podstawa 
ART. AS394/NXL – 240 x 51 x 70 cm – Szafka RTV szufladowa Astra długa XL nóżki 

Styl: MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne:  pojemny mebel  fornirowany bukiem lub dębem na podstawie lub na wysokich
nóżkach

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru na życzenie Klienta oraz zmiany wymiaru

Dane techniczne:
Wysokość: 70 cm

Szerokość: 160, 200, 240 cm lub na wymiar

Głębokość: 51 cm
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Komoda 3-szufladowa Astra
Elegancka 3-szufladowa komoda w stylu MODERN RETRO o wymiarach 140/51/84 cm
Mebel wykonany  w standardzie z litego drewna i płyty stolarskiej fornirowanej bukiem lub
dębem.  Dostępny w szerokiej palecie odcieni według wybarwień RAL i bejc SOPUR, z
lakierem  typu  półmat  lub  wysoki  połysk.  W  szufladach  zastosowano  praktyczne  i
nowoczesne prowadnice typu push.
Możliwość zamówienia wersji na geometrycznej podstawie lub na nóżkach wysokości 7
cm. Ozdobny front centralnej, małej szuflady można zastąpić innym detalem lub fornirem
ozdobnym,  a  wnętrze  szuflad  uzupełnić  tkaniną  welurową  lub  podzielić  według
indywidualnego projektu Klienta.  Ze względu na dużą pojemność komoda sprawdzi się
idealnie do przechowywania ubrań w pokoju dziennym lub jako bieliźniarka w sypialni.
Może również pełnić rolę pomocnika w przedpokoju lub w biurze. 

ART. AS395/P – 140 x 51 x 84 cm – Komoda 3-szufladowa Astra podstawa 
ART. AS395/N – 140 x 51 x 84 cm – Komoda 3-szufladowa Astra nóżki 

Styl: MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne: pojemny mebel fornirowany bukiem lub dębem na podstawie lub na nóżkach

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru na życzenie Klienta oraz zmiany wymiaru

Dane techniczne:
Wysokość: 84 cm

Szerokość: 140 lub na wymiar

Głębokość: 51 cm
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Komoda 5-szufladowa wysoka Astra
Elegancka 5-szufladowa komoda w stylu MODERN RETRO o wymiarach 70/51/135 cm.
Mebel wykonany  w standardzie z litego drewna i płyty stolarskiej fornirowanej bukiem lub
dębem.  Dostępny w szerokiej palecie odcieni według wybarwień RAL i bejc SOPUR, z
lakierem  typu  półmat  lub  wysoki  połysk.  W  szufladach  zastosowano  praktyczne  i
nowoczesne prowadnice typu push.
Możliwość zamówienia wersji na geometrycznej podstawie lub na nóżkach wysokości 7
cm. Ozdobny front centralnej, małej szuflady można zastąpić innym detalem lub fornirem
ozdobnym,  a  wnętrze  szuflad  uzupełnić  tkaniną  welurową  lub  podzielić  według
indywidualnego projektu Klienta.  Ze względu na dużą pojemność komoda sprawdzi się
idealnie do przechowywania ubrań w pokoju dziennym lub jako bieliźniarka w sypialni.
Może również pełnić rolę pomocnika w przedpokoju lub w biurze. 

ART. AS396/P – 70 x 51 x 135 cm – Komoda 3-szufladowa Astra podstawa 
ART. AS396/N – 70 x 51 x 135 cm – Komoda 3-szufladowa Astra nóżki 

Styl: MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne:  pojemny mebel  fornirowany bukiem lub dębem na podstawie lub na wysokich
nóżkach

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru na życzenie Klienta oraz zmiany wymiaru

Dane techniczne:
Wysokość: 135 cm

Szerokość: 70 lub na wymiar

Głębokość: 51 cm
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Barek i Regały wysokie Astra
Elegancki barek wysoki w stylu MODERN RETRO o wymiarach 100/41/217 cm. Mebel na
wysokich nóżkach, wykonany w standardzie z litego drewna i płyty stolarskiej fornirowanej
bukiem lub dębem. Dostępny w szerokiej palecie odcieni według wybarwień RAL i bejc
SOPUR. Możliwość wykończenia lakierem typu półmat lub wysoki połysk.
Barek dostępny w wersji z drzwiczami classic harmonijkowymi lub modern otwieranymi na
dotyk. Wnętrze szafki standardowo podzielone półkami i przedziałkami drewnianymi (ART.
AS189/B).  Na  życzenie  Klienta  środek  mebla  można  zaprojektować  w innym układzie,
przykładowo uzupełnić półkami drewnianymi (ART. AS189/R) lub szklanymi (ART. AS189/W).
Centralny element ozdobny mebla można zastąpić innym detalem lub fornirem ozdobnym
według projektu Klienta. 

Dane techniczne:
Wysokość: 217 cm

Szerokość: 100 cm

Głębokość: 41 cm

Styl: MODERN RETRO, 
VINTAGE MODERN, MODERN

ART. AS397/B – 100 x 41 x 217 cm – Barek wysoki Astra, podział standardowy w środku
ART. AS397/RD – 100 x 41 x 217 cm – Regał wysoki Astra, wewnątrz 3 półki drewniane
ART. AS397/BSZ – 100 x 41 x 217 cm – Barek wysoki Astra, wewnątrz 3 półki szklane

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne: pojemny mebel fornirowany bukiem lub dębem osadzony na wysokich nóżkach

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu lub z półkami w osobnej paczce

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru na życzenie Klienta 
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Toaletki, konsole i biurka Astra
Eleganckie szufladowe toaletki, konsole i biurka w stylu MODERN RETRO produkowane
w kilkunastu wymiarach. Meble wykonane w standardzie z litego drewna i płyty stolarskiej
fornirowanej bukiem lub dębem. Dostępne w szerokiej palecie odcieni według wybarwień
RAL i bejc SOPUR, z lakierem typu półmat lub wysoki połysk. 
W szufladach zastosowano praktyczne i  nowoczesne prowadnice  typu push lub  cichy
domyk  (do  decyji  Klienta).  Wnętrze  szuflad  można  uzupełnić  tkaniną  welurową  lub
podzielić według indywidualnego projektu. 
Płytsze formy mebli o głębokości konsoli będą doskonałą ozdobą przedpokoju, średnie –
sypialni,  a najgłębsze w gabinecie mogą pełnić funkcję nowoczesnego biurka. Możliwe
również zamówienie stolika 1-szufladowego na wysokich nogach.

KONSOLE ASTRA

ART. AS149/S – 100 x 40 x 80 cm – Konsola 2-szufladowa Astra Modern lub Classic
ART. AS149/M – 120 x 40 x 80 cm – Konsola 2-szufladowa Astra Modern lub Classic
ART. AS149/D – 140 x 40 x 80 cm – Konsola 3-szufladowa Astra Modern lub Classic
ART. AS149/XL – 160 x 50 x 80 cm – Konsola 3-szufladowa Astra Modern lub Classic

Konsole Astra dostępne są w wersji z półką lub bez półki.

TOALETKI ASTRA

ART. AS159/S – 100 x 50 x 80 cm – Toaletka 2-szufladowa Astra Modern lub Classic
ART. AS159/M – 120 x 50 x 80 cm – Toaletka 2-szufladowa Astra Modern lub Classic
ART. AS159/D – 140 x 50 x 80 cm – Toaletka 3-szufladowa Astra Modern lub Classic
ART. AS159/XL – 160 x 60 x 80 cm – Toaletka 3-szufladowa Astra Modern lub Classic
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Toaletki, konsole i biurka Astra

                             wersja Modern                                 wersja Classic

BIURKA ASTRA

ART. AS169/S – 100 x 60 x 80 cm – Biurko 2-szufladowe Astra Modern lub Classic
ART. AS169/M – 120 x 60 x 80 cm – Biurko 2-szufladowe Astra Modern lub Classic
ART. AS169/D – 140 x 70 x 80 cm – Biurko 3-szufladowe Astra Modern lub Classic
ART. AS169/XL – 160 x 80 x 80 cm – Biurko 3-szufladowe Astra Modern lub Classic

Styl: MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne:  lekkie  w formie  meble fornirowane bukiem lub  dębem osadzone na wysokich
nóżkach

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru na życzenie Klienta oraz zmiany wymiaru

Dane techniczne:
Wysokość: 80 cm

Szerokość: 100, 120, 140, 160 lub na wymiar

Głębokość: 40, 50, 60, 70, 80 cm lub na wymiar
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Sekretarzyk lub Toaletka Astra Modern
Elegancki  3-szufladowy sekretarzyk w stylu MODERN RETRO o wymiarach 160/55/80
cm.  Nadstawka  o  wymiarze  154/30/14  cm.  Meblel  wykonany  w  standardzie  z  litego
drewna i płyty stolarskiej fornirowanej bukiem lub dębem. Dostępny w szerokiej palecie
odcieni według wybarwień RAL i bejc SOPUR, z lakierem typu półmat lub wysoki połysk. 
W szufladach zastosowano praktyczne i  nowoczesne prowadnice  typu push lub  cichy
domyk (do decyji  Klienta sekretarzyk z uchwytami meblowymi lub otwierany na dotyk).
Wnętrze  szuflad  i  nadstawki  można  uzupełnić  tkaniną  welurową  lub  podzielić  według
indywidualnego projektu. 
Możliwość dodania luster ekstra w nadstawce – dla otrzymania mebla o funkcji toaletki.

ART. AS179/S – 160 x 55 x 80 cm, nadstawka 154 x 30 x 14 cm – Sekretarzyk 3-szufladowy Astra
(nadstawka ze schowkami drewnianymi) 
ART. AS179/T – 160 x 55 x 80 cm, nadstawka 154 x 30 x 14 cm – Toaletka 3-szufladowa Astra z
nadstawką (nadstawka ze schowkami uzupełnionymi lustrami ) 

Styl: MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne: lekki w formie mebel fornirowany bukiem lub dębem na wysokich nóżkach

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru

Dane techniczne:
Wysokość: 80 / nadstawka 14 cm

Szerokość: 160 cm / nadstawka 154 cm

Głębokość: 55 / nadstawka 30 cm
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Stoliki szufladowe Astra wysokie i średnie
Eleganckie stoliki szufladowe w stylu MODERN RETRO produkowane w kilku wymiarach.
Meble wykonane w standardzie z litego drewna i płyty stolarskiej fornirowanej bukiem lub
dębem. Dostępne w szerokiej palecie odcieni według wybarwień RAL i bejc SOPUR, z
lakierem typu półmat lub wysoki połysk. 
W szufladach zastosowano praktyczne i  nowoczesne prowadnice  typu  push lub  cichy
domyk  (do  decyji  Klienta).  Wnętrze  szuflad  można  uzupełnić  tkaniną  welurową  lub
podzielić według indywidualnego projektu. 
Doskonałe stoliki do uzupełnienia wystroju współczesnego salonu. W sypialni mogą służyć
jako funkcjonalne szafki nocne, a w gabinecie pełnić funkcję pomocników.

STOLIK 1-szufladowy WYSOKI ASTRA

ART. AS139/KW – 40 x 40 x 80 cm – Stolik kwadratowy wysoki 1-szufladowy Astra 

Modern lub Classic

ART. AS139/PR – 60 x 40 x 80 cm – Stolik prostokątny wysoki 1-szufladowy Astra

Modern lub Classic

STOLIK 1-szufladowy ŚREDNI ASTRA

ART. AS129/KW – 40 x 40 x 60 cm – Stolik kwadratowy średni 1-szufladowy Astra

Modern lub Classic

ART. AS129/PR – 60 x 40 x 60 cm – Stolik prostokątny średni 1-szufladowy Astra

Modern lub Classic

Stoliki wysokie i średnie Astra dostępne są w wersji z półką lub bez półki.



KOLEKCJA ASTRA

Stoliki szufladowe Astra niskie

STOLIK 2-szufladowy NISKI ASTRA na podstawie

ART. AS109/KW – 40 x 40 x 45 cm – Stolik kwadratowy niski 2-szufladowy Astra podstawa 
ART. AS109/PR – 60 x 40 x 45 cm – Stolik prostokątny niski 2-szufladowy Astra nóżki 

STOLIK 2-szufladowy NISKI ASTRA na nóżkach

ART. AS119/KW – 40 x 40 x 54 cm – Stolik kwadratowy niski 2-szufladowy Astra 

ART. AS119/PR – 60 x 40 x 54 cm – Stolik prostokątny niski 2-szufladowy Astra 

Styl: MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne: lekkie w formie meble fornirowane bukiem lub dębem osadzone geometrycznej
podstawie lub nóżkach różnej wysokości

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru na życzenie Klienta oraz zmiany wymiaru
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Ławy Astra
Eleganckie  i  oryginalne  ławy  w  stylu  MODERN  RETRO  produkowane  w  kilkunastu
wymiarach oraz w trzech kształtach. Meble wykonane w standardzie z litego drewna i płyty
stolarskiej fornirowanej bukiem lub dębem. Dostępne w szerokiej palecie odcieni według
wybarwień RAL i bejc SOPUR, z lakierem typu półmat lub wysoki połysk. 

Wyższe ławy wysokości 65 i 55 cm można uzupełnić dodatkową półką, a w opcji ekstra
dodać nakładany na sylikonowych nóżkach blat szklany (szkło transparentne, czarne lub
białe) lub lustrzany (srebrne lub brązowe).

ŁAWY OKRĄGŁE ASTRA

ART. AS239/1 – średnica 40 cm, wysokość 65 cm – Ława wysoka okrągła Astra 
ART. AS239/2 – średnica 60 cm, wysokość 65 cm – Ława wysoka okrągła Astra 

ART. AS239/3 – średnica 60 cm, wysokość 55  cm – Ława średnia okrągła Astra 
ART. AS239/4 – średnica 60 cm, wysokość 40  cm – Ława niska okrągła Astra 

 ART. AS239/5 – średnica 80 cm, wysokość 55 cm – Ława średnia okrągła Astra 
ART. AS239/6 – średnica 80 cm, wysokość 40  cm – Ława niska okrągła Astra

ART. AS239/7 – średnica 100 cm, wysokość 55 cm – Ława średnia okrągła Astra 
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Ławy Astra

ŁAWY KWADRATOWE ASTRA

ART. AS229/1 – 40 x 40 cm, wysokość 65 cm – Ława wysoka kwadratowa Astra 
ART. AS229/2 – 60 x 60 cm, wysokość 65 cm – Ława wysoka kwadratowa Astra 

ART. AS229/3 – 50 x 50 cm, wysokość 55  cm – Ława kwadratowa Astra 
ART. AS229/4 – 60 x 60 cm, wysokość 55  cm– Ława kwadratowa Astra 
ART. AS229/5 – 80 x 80 cm, wysokość 55  cm – Ława kwadratowa Astra 
ART. AS229/6 – 100 x 100 cm, wysokość 55  cm – Ława kwadratowa Astra 

ŁAWY PROSTOKĄTNE ASTRA

ART. AS219/1 – 100 x 50 cm, wysokość 55  cm – Ława prostokątna Astra  
ART. AS219/2 – 120 x 60 cm, wysokość 55  cm – Ława prostokątna Astra 
ART. AS219/3 – 140 x 70 cm, wysokość 55  cm – Ława prostokątna Astra 
ART. AS219/4 – 160 x 80 cm, wysokość 55  cm – Ława prostokątna Astra 

Ławy Astra p wysokości 55 cm i 65 cm dostępne są w wersji z półką lub bez półki.

Styl: MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne:  lekkie  w formie meble  fornirowane bukiem lub dębem osadzone na wysokich
nóżkach

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości
PRODUKT SPRZEDAWANY W CAŁOŚCI – nie wymaga montażu

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru na życzenie Klienta oraz zmiany wymiaru
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Stoły Astra
Eleganckie  i  oryginalne  stoły  nierozkładane  4-nożne  w  stylu  MODERN  RETRO
produkowane  w  kilkunastu  wymiarach  oraz  w  trzech  kształtach.  Meble  wykonane  w
standardzie z litego drewna i płyty stolarskiej fornirowanej bukiem lub dębem. 

Dostępne w szerokiej palecie odcieni według wybarwień RAL i bejc SOPUR, z lakierem
typu półmat lub wysoki połysk. 

STOŁY OKRĄGŁE ASTRA

ART. AS439/1 – średnica 80 cm, wysokość 78 cm – Stół okrągły Astra (3 nogi) 
ART. AS439/2 – średnica 100 cm, wysokość 78 cm – Stół okrągły Astra nierozkł. 
ART. AS439/3 – średnica 120 cm, wysokość 78 cm – Stół okrągły Astra nierozkł. 
ART. AS439/4 – średnica 130 cm, wysokość 78 cm – Stół okrągły Astra nierozkł. 
ART. AS439/5 – średnica 140 cm, wysokość 78 cm – Stół okrągły Astra nierozkł. 

STOŁY KWADRATOWE ASTRA

ART. AS429/1 – 90 x 90 cm, wysokość 78 cm – Stół kwadratowy Astra nierozkł. 
ART. AS429/2 – 100 x 100 cm, wysokość 78 cm – Stół kwadratowy Astra nierozkł. 
ART. AS429/3 – 120 x 120 cm, wysokość 78  cm – Stół kwadratowy Astra nierozkł. 
ART. AS429/4 – 140 x 140 cm, wysokość 78  cm – Stół kwadratowy Astra nierozkł. 

STOŁY PROSTOKĄTNE ASTRA

ART. AS419/1 – 140 x 80 cm, wysokość 78 cm – stół prostokątny Astra nierozkł. 
ART. AS419/2 – 160 x 90 cm, wysokość 78 cm – stół prostokątny Astra nierozkł. 
ART. AS419/3 – 180 x 100 cm, wysokość 78 cm – stół prostokątny Astra nierozkł.
ART. AS419/4 – 200 x 100 cm, wysokość 78 cm – stół prostokątny Astra nierozkł. 
ART. AS419/5 – 240 x 120 cm, wysokość 78 cm – stół prostokątny Astra nierozkł.
ART. AS419/6 – 260 x 120 cm, wysokość 78 cm – stół prostokątny Astra nierozkł. 
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Stoły Astra

STOŁY PROSTOKĄTNE ASTRA NA KOLUMNIE

ART. AS409/1 – 180 x 100 cm, wysokość 78 cm – stół prostokątny Astra nierozkł.  
ART. AS409/2 – 200 x 100 cm, wysokość 78 cm – stół prostokątny Astra nierozkł. 
ART. AS409/3 – 240 x 120 cm, wysokość 78 cm – stół prostokątny Astra nierozkł. 
ART. AS409/4 – 260 x 120 cm, wysokość 78 cm – stół prostokątny Astra nierozkł. 

Styl: MODERN RETRO, VINTAGE MODERN, MODERN

Materiał: konstrukcja drewniana + płyta stolarska + fornir drewniany (buk lub dąb)

Cechy szczególne:  lekkie  w formie meble  fornirowane bukiem lub dębem osadzone na wysokich
nóżkach lub drewnianej kolumnie

Kolory drewna:
Emalie kryjące według próbnika RAL wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk
Bejce SOPUR wykończone lakierem typu półmat lub wysoki połysk oraz wybarwienie wg próbki Klienta

Typ: mebel ekskluzywny produkcji krajowej, wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta z 
materiałów naturalnych i ekologicznych najwyższej jakości

Modyfikacje: możliwość wyboru koloru, typu lakieru i forniru na życzenie Klienta oraz zmiany wymiaru


