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Sensi Stoły 

PRODUKT  CENA  
Opis modelu Informacje dodatkowe 

Kod Kolor bazy / 
stelaża 

Laminat 
wysokociśnie- 

niowy HPL 
(LW) 

Okleina 
modyfikowana 

(HMV,HMR, 
HMZ) 

Szkło 
hartowane 

(G1) 

S3 
czarny 514 514 660 

stół mały 
800 x 740 x 800 mm 

Stopki: 
- standard - stopki twarde  
  (do podłóg miekkich), 
- opcja - stopki z wkładką filcową 
  (do podłóg twardych) - dopłata 14 zł/kpl. 
Wybarwienia blatów w laminatach HPL (LW): LW01 
(biały), LW02 (czarny), LW04 (szary) - termin 
realizacji do 6 tygodni.  
Wybarwienia blatów w okleinach naturalnych 
modyfikowanych (HM):  
HMV (wenge), HMR (brzoza), HMZ (zebrano) - 
termin realizacji do 6 tygodni.  

metalik 523 523 669 
chrom / satyna 615 615 761 

S2 
czarny 649 649 888 

stół średni 
1200 x 740 x 800 mm metalik 659 659 898 

chrom / satyna 770 770 1009 

S4 
czarny 701 701 988 

stół średni 
1400 x 740 x 800 mm metalik 713 713 1000 

chrom / satyna 832 832 1119 

S1 
czarny 763 763 1076 

stół duży 
1600 x 740 x 800 mm metalik 776 776 1089 

chrom / satyna 904 904 1217 

stelaż S3 
czarny  343    

stelaż stołu małego metalik  352  
chrom / satyna  444  

stelaż S2 
czarny  395    

stelaż stołu 
średniego metalik  405  

chrom / satyna  516  

stelaż S4 
czarny  410    

stelaż stołu 
średniego metalik  422    

chrom / satyna  541  

stelaż S1 
czarny  425    

stelaż stołu dużego metalik  438  
chrom / satyna  566    
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Sensi Stoły      Dane techniczne  
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Seven 
PRODUKT 

CENA Informacje dodatkowe 
Kod Kolor bazy / 

stelaża 

SEVEN 

czarny 411 
Istnieje możliwość zamówienia haczyków w innym kolorze niż kolor stelaża wieszaka. 
Standardowe kolory RAL - stelaż wieszaka:  
RAL 1023 (żółty), RAL 3020 (czerwony), RAL 5018 (turkusowy), RAL 9003 (biały). 
Standardowe kolory - haczyki: czarny, metalik, chrom, RAL 1023 (żółty), RAL 3020 (czerwony), RAL 
5018 (turkusowy), RAL 9003 (biały). 

metalik 411 

RAL 411 
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Seven      Dane techniczne 
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SFT Stoły 
PRODUKT CENA 

Opis modelu Informacje dodatkowe 
Kod Kolor stelaża 

Laminat 
wysokociśnieniowy 

HPL  

(LW) 

SFT1 

czarny 1120 

stół składany, 
 1600 x 800 x 740 mm Stopki regulowane: 

- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich), 
- opcja - stopki filcowe (do podłóg twardych) - dopłata 16 zł/kpl. 
Wybarwienia blatów w laminatach HPL (LW): 
LW01 (biały),  
LW02 (czarny), LW04 
(szary).  
Termin realizacji do 6 tygodni. 
W standardzie blat wykonany z płyty wiórowej. 
Opcja - blat wykonany z płyty komórkowej - dopłata 160 zł/szt.  
Możliwość łączenia stołów - komplet łączników (4 szt. 
zamontowane do blatu) - dopłata 60 zł/kpl. 
Możliwość zamówienia łącznika jako osobnego elementu  
(np. do łączenia stołów w kształt litery L lub U) - dopłata 15 zł/szt. 
  
Wózek do transportu stołów - termin realizacji do 8 tygodni. 
Stelaż jest przeznaczony do montażu blatów wykonanych jedynie z płyty 
meblowej. 
Maksymalne parametry blatu zapewniające stabilność: 
1600x800 mm, waga 28 kg. 

metalik 1120 

chrom / satyna 1190 
  

stelaż SFT1 

czarny 550 

stelaż stołu składanego metalik 550 

chrom / satyna 620 

SFT W* czarny 1800 wózek do transportu stołów 
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 SFT Stoły      Dane techniczne 

 
Łączenie stołów Przykładowe schematy łączenia stołów  



       

 

9 

Stoliki 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKT CENA 
Opis modelu Informacje dodatkowe 

Kod Kolor stelaża Szkło hartowane 
(G1) 

SV40 

czarny 390 

stolik, blat okragły, Ø 600, h = 450 mm, stelaż z 
metalowego pręta Stopki w stolikach SV: 

- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich), 
- opcja - stopki z wkładką filcową  
   (do podłóg twardych) - dopłata 7 zł/kpl., - opcja 
- stopki z wkładką teflonową    (uniwersalne) - 
dopłata 12 zł/kpl. 
Stopki w stolikach SW: 
- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich), 
- opcja - stopki z wkładką filcową  
   (do podłóg twardych) - dopłata 10 zł/kpl., - opcja 
- stopki z wkładką teflonową    (uniwersalne) - 
dopłata 12 zł/kpl. 
Stopki w stolikach SF: 
- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich), 
- opcja - stopki z wkładką filcową  
   (do podłóg twardych) - dopłata 10 zł/kpl., - opcja 
- stopki z wkładką teflonową    (uniwersalne) - 
dopłata 16 zł/kpl. 
Wybarwienia nóg drewnianych w stolikach SW - wg 
standardowych kolorów (H5, H6, H7, H8, H11, H12).  
Stelaż w stolikach SF jest przeznaczony do montażu blatów 
wykonanych jedynie z płyty meblowej, ze sklejki lub z 
drewna.  
Producent wyklucza możliwość samodzielnego montażu 
blatów wykonanych ze szkła. Maksymalne parametry 
blatu zapewniające stabilność: średnica 800 mm, waga 12 
kg. 

metalik 400 

chrom / satyna 470 

SW40 wood 650 stolik, blat okragły, Ø 600, h = 450 mm, na 
nogach drewnianych 

SF30 chrom 720 stolik, blat okragły, Ø 750, h = 600 mm, baza 4-
ramienna 

SF20 chrom 731 stolik, blat okragły, Ø 750, h = 720 mm, baza 4-
ramienna 

stelaż SF30 chrom 520 stelaż stolika, h = 590 mm, baza 4-
ramienna 

stelaż SF20 chrom 531 stelaż stolika, h = 710 mm, baza 4-
ramienna 
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Stoliki       Dane techniczne 
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Stoliki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKT CENA 
Opis modelu Informacje dodatkowe 

Kod Kolor stelaża Szkło hartowane 
(G1) 

SH40  
czarny 512 

stolik niski, blat okrągły, Ø 600, h = 450 mm, nogi 
metalowe 

Stopki w stolikach SH: 
- standard - stopki twarde (do podłóg 
miękkich),- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg    
twardych) – dopłata 10 zł/kpl. 
Stelaż jest przeznaczony do montażu blatów 
wykonanych jedynie z płyty meblowej, ze sklejki 
lub z drewna.  
Producent wyklucza możliwość samodzielnego montażu 
blatów wykonanych ze szkła. Maksymalne parametry 
blatu zapewniające stabilność: średnica 600 mm. 
Opcja - wykończenie blatów w laminatach HPL (LW):  
LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)  
- dopłata 322 zł/szt., termin realizacji do 
6 tygodni. 

metalik 522 
chrom / satyna 561 

SH30 
czarny 518 

stolik średni, blat okrągły, Ø 600, h = 600 mm, nogi 
metalowe metalik 529 

chrom / satyna 572 

SH20 
czarny 523 

stolik średni, blat okrągły, Ø 600, h = 720 mm, nogi 
metalowe metalik 535 

chrom / satyna 583 

stelaż SH40 
czarny 316 

stelaż stolika niskiego, nogi 
metalowe metalik 326 

chrom / satyna 365 

stelaż SH30 
czarny 322 

stelaż stolika średniego, nogi 
metalowe metalik 333 

chrom / satyna 376 

stelaż SH20 
czarny 327 

stelaż stolika średniego, nogi 
metalowe metalik 339 

chrom / satyna 387 
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Stoliki       Dane techniczne 
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Stoliki 

 
 
 

 

PRODUKT CENA 
Opis modelu Informacje dodatkowe 

Kod Kolor stelaża Szkło hartowane 
(G1) 

SR40  
czarny 605 

stolik niski, okrągły, Ø 600, h = 450 mm, baza 
okrągła, płaska 

Podkładki filcowe pod bazę (do podłóg twardych) - 
dopłata 19 zł/kpl. 
Stelaż jest przeznaczony do montażu blatów 
wykonanych jedynie z płyty meblowej, ze sklejki 
lub z drewna.  
Producent wyklucza możliwość samodzielnego montażu 
blatów wykonanych ze szkła. Maksymalne parametry 
blatu zapewniające stabilność: średnica 900 mm, waga 
7,0 kg. 
Opcja - wykończenie blatów w laminatach HPL (LW):  
LW01 (biały), LW02 (czarny), LW04 (szary)  
- dopłata 322 zł/szt., termin realizacji do 6 tygodni. 

metalik 616 
chrom 676 

SR30  
czarny 610 

stolik średni, okrągły, Ø 600, h = 600 mm, baza 
okrągła, płaska metalik 622 

chrom 687 

SR20  
czarny 616 

stolik średni, okrągły, Ø 600, h = 720 mm, baza 
okrągła, płaska metalik 629 

chrom 698 

SR10  
czarny 638 

stolik wysoki, okrągły, Ø 600, h = 1100 mm, baza 
okrągła, płaska metalik 652 

chrom 727 

stelaż SR40  
czarny 409 

stelaż stolika niskiego,  
baza okrągła, płaska metalik 420 

chrom 480 

stelaż SR30  
czarny 414 

stelaż stolika średniego, baza 
okrągła, płaska metalik 426 

chrom 491 

stelaż SR20  
czarny 420 

stelaż stolika średniego, baza 
okrągła, płaska metalik 433 

chrom 502 

stelaż SR10  
czarny 442 

stelaż stolika wysokiego, baza 
okrągła, płaska metalik 456 

chrom 531 
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Stoliki       Dane techniczne 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

Vancouver Stoliki 
PRODUKT CENA  

Opis 
modelu Informacje dodatkowe 

Kod Kolor bazy / 
stelaża 

Laminat 
wysokociśnie-

niowy HPL 
(LW) 

Okleina 
modyfi- 
kowana 

(HMV, HMR, 
HMZ) 

Szkło hartowane 
(G1) 

S3 
czarny 490 490 636 

stolik mały, 
stelaż z rury o profilu okrągłym, 

800 x 460 x 800 mm 

Stopki w modelach S: 
- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich), 
- opcja - stopki z wkładką filcową 
   (do podłóg twardych) - dopłata 14 zł/kpl. 
Stopki w modelach SH: 
- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich), 
- opcja - stopki z wkładką filcową 
  (do podłóg twardych) - dopłata 11 zł/kpl. 
Wybarwienia blatów w laminatach HPL (LW): LW01 
(biały), LW02 (czarny), LW04 (szary) - termin 
realizacji do 6 tygodni.  
Wybarwienia blatów w okleinach naturalnych 
modyfikowanych (HM):  
HMV (wenge), HMR (brzoza), HMZ (zebrano) - 
termin realizacji do 6 tygodni.  

metalik 497 497 643 
chrom / satyna 580 580 726 

SH3 
czarny 552 552 698 

stolik mały, 
stelaż z rury o profilu kwadratowym, 

800 x 460 x 800 mm metalik 558 558 704 
chrom / satyna 661 661 807 

S2 
czarny 621 621 860 

stolik średni, 
stelaż z rury o profilu okrągłym, 

1200 x 460 x 800 mm metalik 629 629 868 
chrom / satyna 724 724 963 

SH2 
czarny 687 687 926 

stolik średni, 
stelaż z rury o profilu kwadratowym, 

1200 x 460 x 800 mm metalik 694 694 933 
chrom / satyna 839 839 1078 

stelaż S3 
czarny 318  

stelaż stolika małego 
wykonany z rury o profilu  

okrągłym metalik 325  
chrom / satyna 408  

stelaż SH3 
czarny 380  

stelaż stolika małego 
wykonany z rury o profilu kwadratowym  metalik 386  

chrom / satyna 489  

stelaż S2 
czarny 365  

stelaż stolika średniego 
wykonany z rury o profilu  

okrągłym metalik 373  
chrom / satyna 468  

stelaż SH2 
czarny 431  

stelaż stolika średniego 
wykonany z rury o profilu kwadratowym  metalik 438  

chrom / satyna 583    
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Vancouver Stoliki      Dane techniczne 
  
 

  

 

   

   

   

   
   

 
 

 

 

  

  

   

   

   

   
   

 
 

 

 

  

  

   

   

   

   
   

 
 

 

 

  

  

   

   

   

   
   

 
 

 

 

  

  


