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O firmie / About us

Inspiruje
nas piękno
natury.
/The beauty of
nature inspires us

Naturalne piękno
/ natural beauty

Nasza siła wypływa z szacunku do ludzi
i otaczającego nas świata, który odkrywamy
z niesłabnącą fascynacją. Pragniemy podzielić się z Państwem tym, co w nas najlepsze.

Our strength flows from a respect for
people and for the world around us, which
we discover with undiminished fascination.
The furniture produced is an expression of
the values in which we believe. We want to
share the best in us with you.

Meble Krysiak to rodzinna firma z wieloletnią tradycją, która założona została w 1990 roku. Od początku
działalności przyjęto najwyższe standardy produkcji oraz
postawę kreatywnego poszukiwania najlepszych rozwiązań projektowych. Dzięki inwestycjom w nowoczesne
technologie oraz stałemu gromadzeniu wiedzy, firma
szybko osiągnęła silną pozycję na rynku. Dynamiczny
rozwój, w połączeniu z nieprzerwaną troską o wysoką
jakość sprawiają, że stale poszerzamy sieć współpracy,
pozyskując nowych Partnerów na terenie całego świata.

Meble Krysiak is a family firm with a long-standing tradition, established in 1990. Since the very beginning of our
activity we have adopted the highest production standards and an attitude which sees us seeking with creativity
the best design solutions. Thanks to investments in modern technologies and a constant gathering of expertise,
the firm has achieved a strong position in the market
and done so at a rapid pace. A dynamic development in
combination with a ceaseless care for high quality sees us
constantly extending the network of collaboration, winning new partners throughout the world.
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Sztuka rzemiosła
/ Art of craft

Produkcja / Production

Doświadczenie trwałych
i pięknych mebli
/ Experience of durable
and beautiful furniture
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Dobrze zaprojektowane
meble to połączenie
estetyki, komfortu
i funkcjonalności.
Dzięki doświadczonemu zespołowi
projektowemu, możemy oferować
wyjątkowe meble, spełniające
potrzeby i oczekiwania Odbiorców.
W trosce o najdrobniejszy detal,
tworzymy stylowe, starannie dopracowane kolekcje.
Do produkcji naszych mebli stosujemy najlepsze, specjalnie dobierane drewno i okleiny naturalne.
Aby zagwarantować najwyższą
jakość, kontrolujemy cały proces
produkcji. Połączenie zaawansowanej technologii obróbki drewna z

umiejętnościami i zaangażowaniem
najlepszych rzemieślników daje
unikalne rezultaty. Produkując meble dla szerokiej grupy odbiorców,
zachowujemy niepowtarzalność
poszczególnych egzemplarzy.

Well-designed furniture
combines aesthetic
qualities, comfort and
functionality.

best craftspeople provides unique
results. In producing furniture for
a broad group of consumers, we
retain the uniqueness of individual
items.

W trosce o środowisko naturalne,
a także zdrowie naszych Klientów
i pracowników, w trakcie obróbki
drewna stosujemy tylko ekologiczne woski, bejce, oleje i lakiery.

Thanks to an experienced design
team we are able to offer exceptional
furniture, meeting the needs and expectations of consumers. With care
for the finest of details, we create
stylish, carefully refined collections.

Out of concern for the natural
environment, as well as for the
health of our customers and staff,
we apply in the processing of wood
only ecological waxes, wood stains, oils
and varnishes.

For the production of our furniture
we use the best wood, specially
selected, and natural veneers. So as
to guarantee the highest quality, we
monitor the entire production process. The combination of advanced
wood processing technology with
the skills and commitment of the

Confirmation of our quality can
be found in a continuously growing network of collaboration with
numerous partners. It is with
pride that we share the joy and
sense of satisfaction experienced
by our customers.

Potwierdzeniem naszej jakości jest
wciąż rosnąca sieć współpracy
z licznymi Partnerami. Z dumą dzielimy radość i poczucie satysfakcji
naszych zadowolonych Klientów.
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Kolekcje
/ Collections

08
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Kolekcja / Collection

Selene

011
010

Natura drewna w nowoczesnej formie.

The nature of wood in a modern form.

Kolekcja Selene łączy w sobie szlachetność naturalnego drewna dębowego z minimalistycznym wzornictwem.

The Selene collection combines the nobility of natural oak
woodwith a minimalist design.

Wiedza i kreatywność projektantów zaowocowały stworzeniem eleganckiej kolekcji, posiadającej wiele funkcjonalnych
rozwiązań, a kunszt naszych rzemieślników gwarantuje najwyższą jakość i precyzję wykonania.

The expertise and creativity of the designers has borne fruit in
the development of an elegant collection featuring a number
of functional solutions, while the artistry of our craftspeople
guarantees the highest quality and precision in workmanship.

Cechę charakterystyczną kolekcji stanowią geometryczne
wycięcia frontów, dekorowane subtelnymi żłobieniami. Odpowiednio dobrana metoda obróbki powierzchni drewnianych
wydobywa ich naturalną strukturę, sprawiając, że meble są nie
tylko estetyczne, lecz również przyjemne w dotyku.

A characteristic feature of the collection are the geometric
forms of the fronts, decorated with subtle grooves. The method by which the wooden surfaces are processed is selected
appropriately to bring out their natural structure, making the
furniture not only aesthetic, but also pleasant to the touch.

Kolekcja / Collection

Selene
012

013

Kolekcja / Collection

Selene
014

015

SE.L1
160 x 70 x 4,5 [cm]

SE.1052
41 x 121 x 35 [cm]
SE.1051
147 x 31 x 30 [cm]

SE.1040
170 x 85 x 45 [cm]

SE.1041
170 x 85 x 45 [cm]

System Selene zawiera meble przeznaczone
do wyposażenia jadalni oraz pokoju dziennego,
które z powodzeniem sprawdzą się również
w kuchni lub domowym gabinecie.
Wybrane elementy systemu posiadają szklane blaty, które,
w zestawieniu z naturalnym drewnem, tworzą intrygujący kontrast, podkreślając nowoczesny charakter kolekcji.

SE.1042
170 x 120 x 45 [cm]

SE.1047
90 x 207 x 40 [cm]

SE.1049
90 x 49 x 50 [cm]

SE.1048
60 x 207 x 40 [cm]

SE.1050
161 x 49 x 50 [cm]

The Selene system features furniture for the
dining room and living room, working well also
in the kitchen or home office.
Selected elements of the system feature glass tops, which in
combination with the natural wood form an intriguing contrast, emphasizing the modern nature of the collection.

Zastosowane w meblach oświetlenie pełni praktyczną funkcję
użytkową, stanowiąc jednocześnie ciekawy element dekoracyjny.

The lighting applied within the furniture performs a practical function, at the same time forming an engaging
decorative element.

Fronty mebli wykonane zostały z litego drewna dębowego,
korpusy zaś wykończono naturalną, dębową okleiną. Tapicerowane elementy krzeseł i foteli mogą zostać wykończone
w wysokiej jakości skórze naturalnej lub tkaninie.

The furniture fronts have been worked from solid oak wood,
while the corps have been finished with a natural, oak veneer.
Upholstered chair elements can be finished in high quality
natural leather or fabric.

SE.1060
160-260 x 76 x 90 [cm]
SE.1063
140-240 x 76 x 90 [cm]

SE.1061
91 x 51 x 94 [cm]

SE.1062
91 x 51 x 94 [cm]

SE.F1 - skóra / leather
SE.F2 - tkanina / fabric
67 x 74 x 80 [cm]

SE.K1 - skóra / leather
SE.K2 - tkanina / fabric
48 x 85 x 50 [cm]

Wybarwienie / Color

SE.1043
60 x 145 x 40 [cm]

SE.1044
60 x 145 x 40 [cm]

SE.1045
60 x 207 x 40 [cm]

SE.1046
60 x 207 x 40 [cm]

kolor 1 / color 1

kolor 2 / color 2

kolor 3 / color 3

kolor 6 / color 6

Występujące w drewnie przebarwienia, sęki i ubytki są zamierzonym celem projektanta.
Occuring in wood discolouration, knots and natural defects are the designer intended purpose.
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Kolekcja / Collection

provance

019
018

Urzekające piękno prawdziwego drewna.

The enchanting beauty of real wood.

Provance to kolekcja eleganckich mebli, które wprowadzą do
Twoich wnętrz ciepły, śródziemnomorski klimat.

Provance is a collection of elegant furniture which will introduce
to your interiors a warm, Mediterranean atmosphere.

Swój unikalny charakter meble zawdzięczają specjalnie opracowanej technologii postarzania drewna oraz ręcznej pracy
doświadczonych rzemieślników. Wykonane z drewna sosnowego, łączą w sobie naturalną estetykę i wyrafinowany styl.
Najwyższa jakość produkcji oraz szlachetny materiał stanowią
gwarancję pięknych i długowiecznych mebli.

The furniture owes its unique nature to a specially developed
technology for the ageing of wood and the handiwork of
experienced craftspeople. Worked from pine wood, it brings
together natural aesthetic qualities and sophisticated style.
The highest quality in production combined with the noble
material represents a guarantee of beautiful, long-lived furniture.
Kolekcja / Collection

provance
020

021

Kolekcja / Collection

provance
022

023

Lustro małe
Small Mirror
70 x 70 x 6 [cm]

Lustro
Mirror
136 x 79 x 6 [cm]

Biurko - Toaletka
Desk - Dressing
121 x 79 x 59 [cm]

Komoda 3D1S
Sideboard 3D1S
145 x 83 x 42 [cm]

Komoda barek
Sideboard bar
94 x 118 x 42 [cm]

Komoda duża
Sideboard - large
170 x 119 x 42 [cm]

Komoda 2D
Sideboard 2D
94 x 83 x 42 [cm]

Klasyczna elegancja kolekcji Provance sprawia,
że meble te sprawdzają się zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych wnętrzach.

The classic elegance of the Provance collection
means that this furniture works well in both
traditional interiors and modern.

Wykonywane na zamówienie, mosiądzowane i patynowane
okucia podkreślają charakter kolekcji.

The nature of the collection is emphasized by the brazed and
patinated detailing made to order.

Szeroki zakres systemu pozwala na stworzenie ciekawych
aranżacji w wielu pomieszczeniach, takich jak jadalnia, salon,
sypialnia czy domowa biblioteka. Meble dostępne są w dwóch
wybarwieniach: biały oraz biały postarzany. W obu przypadkach, blaty stołów oraz wybrane elementy brył mebli wykonane są z postarzanego drewna w naturalnym kolorze.

The broad scope of the system allows for the creation of
engaging arrangements in a variety of spaces, whether dining
room, living room, bedroom or home library. The furniture is
available in two colours: white and aged white. In both cases,
tabletops and selected elements of the furniture forms are
worked from aged wood in a natural colour.

Szafa 4D
Wardrobe 4D
200 x 204 x 56 [cm]

Szafa 3D
Wardrobe 3D
167 x 207 x 56 [cm]

Szafa
Wardrobe
104 x 204 x 56 [cm]

Komoda 2D2S
Sideboard 2D2S
94 x 83 x 42 [cm]

Komoda 1D2S
Sideboard 1D2S
55 x 118 x 42 [cm]

RTV I
Media unit I
144 x 60 x 47 [cm]

RTV II
Media unit II
94 x 83 x 42 [cm]

Komoda 4S
Sideboard 4S
110 x 101 x 52 [cm]

Szafka nocna
Nightstand
50 x 55 x 35 [cm]

Winiarka
Wine Rack
74 x 132 x 42 [cm]

Stół
Table
199 x 75 x 95 [cm]

Ława
Coffee Table
130 x 42 x 59 [cm]

Ława I
Coffee Table I
120 x 49 x 60 [cm]

Ława II
Coffee Table II
80 x 49 x 80 [cm]

1

Witryna 1D
Vitrine 1D
60 x 204 x 42 [cm]

Witryna
Vitrine
98 x 204 x 42 [cm]

Witryna 2D
Vitrine 2D
98 x 204 x 44 [cm]

Biblioteka
Bookcase
98 x 204 x 42 [cm]

Biblioteka 2D
Bookcase 2D
98 x 204 x 44 [cm]

Meble wykonane z drewna sosnowego oraz naturalnej okleiny sosnowej.
Furniture made of solid pine wood and natural pine veneer.

024

Stół 4N
Table 4N
150/270 x 79 x 88 [cm]
Stół mały
Small Table
110/190 x 79 x 88 [cm]

Krzesło
- tkanina lub skóra
Chair
- fabric or leather
44 x 105 x 39 [cm]

Łoże
Bed
201 x 100 x 210 [cm]
wymiar materaca / mattress size
160 x 200 [cm] lub / or 180 x 200 [cm]

Uprzejmie informujemy, iż występujące w meblach z kolekcji Provance przebarwienia koloru, sęki, ubytki, peknięcia
oraz niedomalowania drewna są zamierzonym celem projektanta, świadczą o naturalnym pochodzeniu i nie podlegają
reklamcji.
Colourations, knots and cavities occurring within the wood represent a conscious feature of the design.

2

Wybarwienie / Color
1. Biały / White
2. Biały postarzany / Old white

025

Kolekcja / Collection

Casaro

027
026

Kolekcja Casaro to połączenie tradycji
i nowoczesności.

The Casaro collection combines tradition
with modernity.

Znakomita propozycja dla wszystkich, którzy pragną urządzić
mieszkanie w minimalistyczny i jednocześnie przytulny sposób.

A superb proposition for all with the desire to furnish an
apartment in a minimalist yet cosy manner.

Do produkcji mebli wykorzystano najwyższej jakości drewno
dzikiego dębu. Fronty wykonane są z litego drewna, zaś korpusy
wykończone zostały okleiną naturalną. Odpowiednio dobrany
proces produkcji wydobywa z drewna jego prawdziwe piękno.
Meble są szczotkowane, a ich powierzchnia pokrywana jest
naturalnym woskiem, co sprawia, że są one nie tylko estetyczne,
ale i ekologiczne.

The production of the furniture makes use of wild oak wood
of the highest quality. The fronts are worked from solid wood,
while the corps have been finished with a natural veneer. The
production process is appropriately selected to bring out the
true beauty of the material. The furniture is brushed and its
surface is coated with a natural wax, helping to make it still
more aesthetic, but also ecological.
Kolekcja / Collection

Casaro
028

029

CE.L1
160 x 70 x 6,5 [cm]

CE.818
180 x 80 x 46 [cm]

CE.820
161 x 112 x 46 [cm]

Casaro to kolekcja eleganckich mebli, zachwycających urodą prawdziwego drewna.
Proste bryły o dopracowanych proporcjach, w połączeniu
z subtelnymi detalami i starannie wykończoną powierzchnią,
dają ujmujący, naturalny efekt. Minimalistyczne uchwyty harmonijnie wpisują się w estetykę zestawu.
Kolekcja składa się z wielu modeli, ktróre znajdą zastosowanie
w różnorodnych wnętrzach. Wśród funkcjonalnych brył
znajdują się komody, witryny, meble RTV, zestawy jadalniane
i stoliki kawowe. Modele ze szklanymi półkami posiadają w
standardzie wbudowane oświetlenie LED. Meble Casaro dostępne są w kilku ciepłych, naturalnych wybarwieniach.

CE.821
161 x 112 x 46 [cm]

CE.156
110 x 199 x 40 [cm]

CE.131
78 x 199 x 40 [cm]

CE.132
78 x 199 x 40 [cm]]

CE.133
78 x 199 x 40 [cm]

CE.134
78 x 199 x 40 [cm]

CE.031
78 x 144 x 40 [cm]

CE.032
78 x 144 x 40 [cm]

CE.051
78 x 144 x 40 [cm]

CE.052
78 x 144 x 40 [cm]

Casaro is an elegant furniture collection, delighting with the beauty of real wood.
The simple forms of refined proportion are combined with
subtle details and a carefully finished surface to provide an
endearing and natural effect. The minimalist handles blend
harmoniously with the aesthetic qualities of the set.
The collection consists of a number of models, for use in
a variety of interiors. Among its functional forms are to be
found chests of drawers, cabinets, media stands, dining room
sets and coffee tables. Standard models with glass shelves are
fitted with built-in LED lighting. Casaro is available in several
warm, natural colours.

CE.P1
129 x 25 x 22 [cm]

CE.T64
120 x 44 x 65 [cm]

CE.T65
90 x 44 x 90 [cm]

CE.T69
160-295 x 76 x 90 [cm]

CE.K1 - tkanina / fabric
CE.K2 - skóra / leather
44 x 99 x 49 [cm]

Wybarwienie / Color

CE.056
110 x 144 x 40 [cm]

CE.057
110 x 144 x 40 [cm]

CE.815
161 x 48 x 46 [cm]

CE.373
129 x 48 x 46 [cm]

kolor 1 / color 1

kolor 2 / color 2

kolor 3 / color 3

kolor 6 / color 6

Występujące w drewnie przebarwienia, sęki i ubytki są zamierzonym celem projektanta.
Occuring in wood discolouration, knots and natural defects are the designer intended purpose.
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Kolekcja / Collection

Forest

033
032

Forest – piękno wydobyte z natury.

Forest – beauty drawn from nature.

Kolekcja wykonana jest z okleiny naturalnej dębu dzikiego
o unikatowej formie. Wybrane elementy mebli produkowane
są z drewna litego. Wykorzystanie różnorodności rysunku
okleiny wyprodukowanej z surowca drzewnego o indywidualnej budowie komórek, w połączeniu z elementami ręcznej
produkcji powoduje, że za każdym razem powstaje egzemplarz
o niepowtarzalnym wzorze.

The collection is worked with a natural veneer of wild oak
of a unique form. Selected elements of the furniture are produced of solid wood. Making use of the diversity in shape of
a veneer produced from a raw material of individual cell structure, and combining this with elements produced by hand,
each example comes into being unique in its finer pattern.

Subtelna w swej formie kolekcja została wykończona ozdobnymi zafrezowaniami w drewnie, pełniącymi funkcję uchwytów.
Pokrycie woskowanymi powłokami ochronnymi sprawia,
że meble są trwałe i ekologiczne.

The collection, understated in its form, is finished with decorative recesses in the wood, with these functioning also as handles. The coating with waxed protective layers helps to make
the furniture more durable and ecological.
Kolekcja / Collection

Forest
034

035

Kolekcja / Collection

Forest
036

037

Lustro
Mirror
164 x 70 x 4,5 [cm]

Szafka wisząca
Hanging cabinet
163 x 35 x 32 [cm]

Komoda duża
Sideboard - large
180 x 79 x 44 [cm]

RTV duża
Media unit - large
163 x 53 x 44 [cm]

Panel
Panel
114 x 130 x 4,5 [cm]

RTV mała
Media unit - small
114 x 53 x 44 [cm]

Naturalna kolorystyka kolekcji Forest podkreśla
przyjazną naturę dębu, rosnącego w różnych
warunkach środowiskowych.

The natural colour scheme of the Forest collection highlights the pleasant nature of the oak
growing in differing environmental conditions.

Meble występują w wybarwieniach dziki dąb i czarny dąb.
Szeroki zakres systemu pozwala tworzyć oryginalne i funkcjonalne aranżacje salonu, pokoju dziennego, holu czy
garderoby. Rustykalne piękno dębu dzikiego, podkreślone
ciepłym światłem ledowym sprawia, że pomieszczenia
stają się niezwykle eleganckie.

The furniture appears in the colours wild oak and black oak.
The broad scope of the system allows original and functional arrangements to be created, whether for a living room,
day room, dressing room or hall. The rustic beauty of wild
oak, emphasized with warm LED light, makes possible
rooms of an exceptional elegance.

Szafa 2D
Wardrobe 2D
114 x 190 x 55 [cm]

Stół ST1
Table ST1
150-250 x 76 x 90 [cm]
Stół ST2
Table ST2
110-190 x 76 x 90 [cm]

Komoda wysoka pełna
High sideboard - full
114 x 138 x 44 [cm]

Ława duża
Coffee table
90 x 45 x 90 [cm]

Komoda wysoka ze szkłem
High sideboard with glass
114 x 138 x 44 [cm]

Ława mała
Coffee table
60 x 45 x 60 [cm]

Szafka na buty
Shoe cabinet
114 x 53 x 44 [cm]

Krzesło - tkanina lub skóra
Chair - fabric or leather
48 x 98 x 48 [cm]

Wybarwienie / Color

Witryna
Vitrine
65 x 190 x 40 [cm]
038

Komoda słupek
Column sideboard
65 x 138 x 44 [cm]

Szafa 1D
Wardrobe 1D
65 x 190 x 55 [cm]

Dziki dąb / Wild oak

Czarny dąb / Black oak

039

Kolekcja / Collection

Carmen

041
040

Carmen – wysublimowana elegancja.

Carmen – a sublime elegance.

Kolekcja z wyczuciem łączy nowoczesną prostotę formy z
urokiem właściwym dla klasycznych kolekcji.

This collection with feeling brings together a modern simplicity

Meble zachwycają starannością wykonania, gdzie z uwagi na
proces produkcji niezastąpiona pozostaje praca ludzkich rąk.
Detale wykończenia nadają bryłom lekkości i elegancji. Kryształowe zdobienia na szybach ław i witryn efektownie załamują
promienie światła. Brak tradycyjnych uchwytów powoduje,
iż meble zachowują oryginalność i prostotę formy.

The furniture delights for the care in its workmanship, with the
work of human hands remaining indispensable as regards the
production process. The detail of the finishing provides the
forms with a lightness and elegance, with the ornamentation
on the glass of the coffee tables and cabinets refracting light
to striking effect. The absence of traditional handles sees the
furniture retain an originality and simplicity of form.

of form and a charm characteristic of classic collections.

Kolekcja / Collection

Carmen
042

043

Lustro
Mirror
140 x 84 x 6 [cm]

Komoda 2S
Chest of drawers 2S
118 x 65 x 53 [cm]

Szafka wisząca
Hanging cabinet
150 x 34 x 32 [cm]

Komoda 2D2S
Chest of drawers 2D2S
118 x 116,5 x 53 [cm]

Meble, wykonane z naturalnej okleiny dębowej
z elementami drewna litego, występują w
dwóch oryginalnych wybawieniach: oliwkowy
brunat
i jasny brąz.
Bogaty wybór witryn, komód i bibliotek sprawia, że znajdziemy
w tej kolekcji wszystko, co potrzebne do urządzenia zarówno
reprezentacyjnego salonu, jak i eleganckiego gabinetu.

Komoda 2S3S
Chest of drawers 2S3S
169/*190 x 89 x 53 [cm]

Witryna 3D
Vitrine 3D
169/*190 x 181 x 43 [cm]

Witryna 2D
Vitrine 2D
118 x 181 x 43 [cm]

Witryna 1D
Vitrine 1D
74 x 181 x 43 [cm]

Ława 100
Coffee table 100
100 x 55,5 x 100 [cm]

The furniture, worked with a natural oak
veneer and elements of solid wood, appears in
two remarkable colours: olive brown and light
brown.
The extensive selection of cabinets, chests of drawers and
bookcases makes it possible to find within this collection
the items necessary to furnish both a fine living room and
an elegant office.

Stół ST2
Table ST2
190/340 x 79,5 x 94 [cm]

Stół ST1
Table ST1
139/289 x 79,5 x 94 [cm]

Ława 130/S
Coffee table 130/S
130 x 55,5 x 75 [cm]

Ława 100/S
Coffee table 100/S
100 x 55,5 x 100 [cm]

Ława 130
Coffee Table 130
130 x 55,5 x 75 [cm]

Ława 80, 80/S
Coffee Table 80, 80/S
80 x 55,5 x 80 [cm]

Krzesło
Chair
44 x 105 x 39 [cm]

Wybarwienie / Color

Szafa 2D
Wardrobe 2D
118 x 181 x 53 [cm]
044

Szafa 1D
Wardrobe 1D
74 x 181 x 53 [cm]

Biblioteka 2S
Bookcase 2S
118 x 181 x 43 [cm]

Biblioteka 3S
Bookcase 3S
74 x 181 x 43 [cm]

Biurko
Desk
136/*157 x 80 x 65 [cm]

Szafka RTV
Media unit
150/*171 x 58 x 53 [cm]

*Szerokość przy otwartych drzwiach / * Width with open doors

Oliwkowy brunat
Olive brown

Jasny brąz
Light brown

045

Kolekcja / Collection

Cantare

047
046

Kolekcja Cantare to wyrafinowana mieszanka
prostoty i symetrii.

The Cantare collection is a sophisticated blend
of simplicity and symmetry.

Ascetyczny kształt mebli wydobywa naturalne piękno ręcznie
selekcjonowanego, dębowego drewna. Układane jest ono
według wzoru, który w naturalny sposób tworzy różnorodny
rodzaj usłojenia.

The ascetic shape of the furniture brings out the natural
beauty in hand-selected oak wood. This in turn is arranged to
a pattern which produces a diverse variety of grain in a natural
manner.

Prosta forma została wzbogacona dekoracyjnym elementem stopniowanej ramy, powtarzającym się we wszystkich
bryłach. Stół wraz z krzesłami o unikalnej formie stanowią
dopełnienie tego zestawu.

The simple form has been enriched with the decorative element of a graded frame, repeating itself across the shapes.
Providing a fitting complement to the set are a table and
chairs of unique form.

Kolekcja / Collection

Cantare
048
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Cantare
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Lustro
Mirror
150 x 70 x 4 [cm]

Komoda C-01
Sideboard C-01
180 x 82 x 45 [cm]

RTV
Media unit
160 x 61 x 45 [cm]

Szafka wisząca
Hanging cabinet
160 x 50 x 30 [cm]

Wybarwienie kolekcji Cantare w perfekcyjny
sposób łączy kilka kolorów, utrzymanych
w ciepłych odcieniach brązu.

The scheme for the Cantare collection
combines several colours in an ideal manner,
offering warm shades of brown.

Fronty wykonane są z litego drewna dębowego, korpusy z na-

The fronts are worked from solid oak wood, the corps with a natural oak veneer. The shaped, brass handles complete the whole.

turalnej okleiny dębowej. Kute, mosiężne uchwyty dopełniają
całości.

Szafa C-S2
Wardrobe C-S2
105 x 187 x 55 [cm]

Stół
Table
150-270 x 78 x 90 [cm]
Stół mały
Small table
110-190 x 78 x 90 [cm]

Komoda C-03
Sideboard C-03
110 x 131 x 40 [cm]

Ława
Coffee table
90 x 49 x 90 [cm]

Komoda C-02
Chest of drawers C-02
75 x 141 x 45 [cm]

Ława mała
Small coffee table
60 x 49 x 60 [cm]

Szafka RTV 2S
Media unit RTV 2S
110 x 61 x 45 [cm]

Krzesło - tkanina lub skóra
Chair - fabric or leather
47 x 109 x 45 [cm]

Wybarwienie / Color

Witryna CW-1
Vitrine CW-01
71 x 187 x 39 [cm]
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Biblioteka C-B1
Bookcase C-B1
71 x 187 x 39 [cm]

Szafa C-S1
Wardrobe C-S1
71 x 187 x 55 [cm]

Ciepłe odcienie brązu
Warm shades of brown
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Kolekcja / Collection

Grand
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Kolekcja Grand – perfekcyjny minimalizm.

The Grand collection – a perfect minimalism.

Nowoczesna prostota formy złagodzona ponadczasowym

A modern simplicity of form tempered with the timeless

pięknem starego drewna.

beauty of old wood.

W jednym z dwóch dostępnych kolorów kolekcji, nowatorska
technika wybarwienia subtelnie konfrontuje chłodną szarość
z ciepłym brązem dzikiego dębu. W drugim, w unikatowy sposób udało się odtworzyć cechy dzikiego dębu, rosnącego na
mokrym, bagiennym podłożu, wraz z jego fascynującą strukturą i pięknem. Możliwość wyboru jednej z oryginalnych wersji
kolorystycznych gwarantuje sukces w urządzaniu wnętrza
innego niż wszystkie.

In one of the two available colours of the collection, an innovative technique contrasts a cool grey with the warm brown
of wild oak, and does so with subtlety. In the second, and in
a unique manner, it has proven possible to recreate qualities of the wild oak growing on wet, marshy ground, with its
fascinating structure and beauty. The opportunity to select
one of these remarkable colouristic approaches provides an
assurance of success when furnishing an interior to differ from
others.
Kolekcja / Collection

Grand
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Lustro
Mirror
163 x 70 x 4,5 [cm]

Szafka wisząca
Hanging cabinet
183 x 35 x 32 [cm]

Komoda 2D4S
Sideboard 2D4S
183 x 77 x 43 [cm]

Szafka RTV 4S
Media unit 4S
183 x 44x 50 [cm]

Szafka RTV 2S
Media unit 2S
116 x 44 x 50 [cm]

Poszczególne elementy kolekcji mogą
występować jako samodzielne lub tworzyć
efektowne zestawienia.

Individual elements of the collection may
appear as separate pieces or form striking
combinations.

Wyważone proporcje, symetria podziału oraz funkcjonalne,
wkomponowane we wnętrze brył uchwyty nadają prostym
kształtom harmonię i lekkość. Całości dopełnia białe światło
wewnętrznego oświetlenia ledowego. Meble wykonane z
naturalnej okleiny dziki dąb.

The measured proportions, symmetry in division and functional handles incorporated within the solids provide the simple
shapes with a harmony and lightness. Completing the whole
is the white light of the internal LED lighting. Furniture made
of natural wild oak veneer.

Szafa 2D
Wardrobe 2D
111 x 206 x 55 [cm]

Witryna 2D
Vitrine 2D
111 x 206 x 43 [cm]

Witryna 1D
Vitrine 1D
65 x 206 x 43 [cm]

Stół ST1
Table ST1
140/278 x 76 x 90 [cm]
Stół ST2
Table ST2
185/323 x 76 x 90 [cm]
Stół ST3
Table ST3
110/190 x 76 x 90 [cm]

Ława I
Coffee table I
120 x 45 x 60 [cm]

Ława II
Coffee table II
90 x 45 x 90 [cm]
Ława III
Coffee table III
60 x 45 x 60 [cm]

Wybarwienie / Color

Komoda 3D3S
Sideboard 3D3S
183 x 126 x 43 [cm]
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Komoda 2D3S
Sideboard 2D3S
116 x 126 x 43 [cm]

Krzesło - tkanina lub skóra
Chair - fabric or leather
48 x 98 x 48 [cm]

Srebrzysty dąb / Silvery Oak

Bagienny dąb / Swampy Oak
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Kolekcja / Collection

Classic
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Kolekcja Classic zachwyca swoją ponadczasową
elegancją i wdziękiem.

The Classic collection delights with its timeless
elegance and charm.

Uroczysta kolacja czy rodzinny obiad – w wytwornej jadalni
każde spotkanie staje się wyjątkowe. Stoły dostępne są w kilku
rozmiarach, a dostawki umożliwiają ich powiększenie o dodatkowe miejsca dla gości.

Whether a ceremonial dinner or a family lunch, every gettogether in a refined dining room becomes a special event. The
tables are available in several sizes, with additional elements
allowing for expansion to accommodate further guests.

Komody w różnych wersjach, zgrabne i pojemne, z łatwością
pomieszczą każdą zastawę stołową. Podobnie jak witryny,
które z wdziękiem wyeksponują ulubioną kolekcję porcelany i
szkła.
Zgrabne biurko zachwyca idealnymi proporcjami i optyczną
lekkością, a subtelny urok bibliotek pełnych książek sprawia,
że praca staje się relaksem.

The various chests of drawers, shapely and capacious, can
hold tableware with ease. So too the glass-fronted cabinets,
capable of displaying with charm a favourite collection of porcelain or glass. The elegant desk delights with its ideal proportions and visual lightness, while the bookcases when filled with
volumes have the subtle appeal to make work a pleasure.
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Lustro
Mirror
135 x 80 x 6 [cm]

Komoda KN-01
Sideboard KN-01
156 x 87 x 48 [cm]

Komoda KN-02
Sideboard KN-02
156 x 87 x 48 [cm]

Szafka RTV 2D
Media unit 2D
156 x 57 x 48 [cm]

Oryginalne wybarwienie kolekcji, czereśnia
cinabro, dodaje wnętrzom ciepła i przytulności.
Meble wykonane z naturalnej okleiny, czereśnia amerykańska, zwracają uwagę rzemieślniczą precyzją wykonania
i bogatym wykończeniem.
Mosiężne detale oraz wykonywane na zamówienie, oryginalne
uchwyty z kryształem Swarovski tworzą idealne połączenie,
nadając meblom wytworny charakter.
Dotyk promienia słońca zatopiony w krysztale.

Szafka RTV 1D
Media unit 1D
112 x 57 x 48 [cm]

Biuro BR
Desk BR
132 x 78 x 67 [cm]

Witryna WD-01
Vitrine WD-01
156 x 200 x 48 [cm]

Witryna WD-02
Vitrine WD-02
156 x 200 x 48 [cm]

Witryna WD-03
Vitrine WD-03
164 x 200 x 43 [cm]

Biblioteka B-S1
Bookcase B-S1
62 x 200 x 40 [cm]

Biblioteka B-01
Bookcase B-01
62 x 200 x 40 [cm]

Szafa SZ-01
Wardrobe SZ-01
62 x 200 x 53 [cm]

Szafa SZ-02
Wardrobe SZ-02
108 x 200 x 53 [cm]

Witryna WP-01
Vitrine WP-01
62 x 193 x 43 [cm]

Witryna WP-02
Vitrine WP-02
62 x 193 x 43 [cm]

Zegar
Standalone clock
56 x 184 x 37 [cm]

Komoda KW-01
Sideboard KW-01
108 x 150 x 40 [cm]

Komoda KW-02
Sideboard KW-02
108 x 150 x 40 [cm]

Komoda KW-03
Sideboard KW-03
108 x 150 x 40 [cm]

Komoda KW-04
Sideboard KW-04
108 x 150 x 40 [cm]

Komoda KW-05
Chest of drawers KW-05
65 x 112 x 43 [cm]

Stół SD-02
Table SD-02
162/279 x 78 x 85 [cm]

Ława LR-03
Coffee table LR-03
140/188 x 60 x 75 [cm]

Ława LM-03
Coffee table LM-03
85 x 60 x 85 [cm]

Krzesło
Chair
47 x 98 x 47 [cm]

Wybarwienie / Color
Czereśnia cinabro
Cinabro cherry

The remarkable colour for the collection, cinabro cherry, provides interiors with a warmth and
cosiness.
With the use of a natural veneer, American cherry, the furniture draws attention for the technical precision in its workmanship and rich finishing.
The brass detailing and the remarkable made-to-order handles
with Swarovski crystal form an ideal combination, gifting the
furniture a refined character.
A touch of sunbeam submerged in crystal.

Biblioteka B-S2
Bookcase B-S2
108 x 200 x 40 [cm]
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Biblioteka B-02
Bookcase B-02
108 x 200 x 40 [cm]

Stół SD-01
Table SD-01
162/240 x 75 x 85 [cm]
Stół SM-01
Table SM-01
140/188 x 75 x 75 [cm]

Ława LR-01
Coffee table LR-01
140/188 x 60 x 75 [cm]

Ława LM-01
Coffee table LM-01
85 x 60 x 85 [cm]
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Inspiruje
nas piękno
natury.
/The beauty of
nature inspires us

Strzałków, ul. Kochanowskiego 14 A
97-500 Radomsko
Poland
tel.: +48 44 685 35 23
fax: +48 44 685 38 55
www.meblekrysiak.pl
biuro@meblekrysiak.pl

