
Stoły konferencyjne, składane TYP T – blaty o grubo�ci 36 
mm ( blat pełny 18 mm + rama pogrubiaj�ca 18 mm) 
wykonane z płyty melaminowanej w bogatej palecie 
wybarwie� ustawionej na metalowym, solidnym stela�u 
składanym malowanym na czarno lub metalik (inne kolory na 
zamówienie). 
Blat wzmocniony od spodu metalowymi profilami 
przeciwdziałaj�cemu uginaniu si�. 

Stoły sztapluje si� dzi�ki czemu mo�na je uło�yć na 
wózkach transportowych i w ten sposób je przechowywać lub 
transportować.

Cena netto (VAT 23%)

Opis

800 mm

1800 mm

800 mm

1400 mm

900 mm

1800 mm

800 mm

1800 mm

680 mm

1800 mm

680 mm

1800 mm

C

800 mm

1600 mm

800 mm

1600 mm

800 mm

1600 mm

680 mm

1600 mm

680 mm

1600 mm

C

680 mm

1400 mm

680 mm

1200 mm

800 mm

1200 mm

Wózek do transportowania
 i przechowywania stołów  

Cennik detaliczny

Inne wymiary na zamówienie

STÓL SKLADANY TYP T KONFERENCYJNY

wymiar cm nr artykułu

prostokąt

180x80 10101

180x68 10102

160x80 10103

160x68 10104

138x80 10105

138x68 10106

120x80 10107

120x68 10108

półkole 180x90 10109

160x80 10110

trapez
180x80 10111

180x68 10112

160x80 10113

160x68 10114



Cena netto (VAT 23%)

Stoły cateringowe, bankietowe TYP H – blaty o 
grubo�ci 18 mm wykonane z płyty melaminowanej w 
bogatej palecie wybarwie� wzmocnione ceownikiem 
aluminiowym na kraw�dzi (lub na �yczenie obrze�e 
PCV) ustawionej na metalowym, solidnym stela�u 
składanym malowanym na czarno lub metalik (inne 
kolory na zamówienie). 
Blat wzmocniony od spodu metalowymi profilami 
przeciwdziałaj�cemu uginaniu si�. 

Stoły sztapluje si� dzi�ki czemu mo�na je uło�yć na 
wózkach transportowych i w ten sposób je 
przechowywać lub transportować.

Opis

Stół koktajlowy

Inne wymiary na zamówienie

STÓL SKLADANY TYP H BANKIETOWY

Cennik detaliczny

Wózek do transportowania
 i przechowywania stołów  

prostokąt

200x100 10115

180x90 10116

160x90 10117

120x80 10118

90x80 10119

koło

fi 200 10120

fi 180 10121

fi 150 10122

koktajlowy fi 60-110 10123

wymiar cm nr artykułu



Opis

Cena netto (VAT 23%)

Wózek do transportowania
 i przechowywania stołów  

Inne wymiary na zamówienie

Cennik detaliczny

STÓL SKLADANY TYP Y KONFERENCYJNY

Stoły konferencyjne, składane TYP Y – blaty o grubo�ci 
36 mm ( blat pełny 18 mm + rama pogrubiaj�ca 18 
mm) wykonane z płyty melaminowanej w bogatej 
palecie wybarwie� ustawionej na metalowym, 
solidnym stela�u składanym malowanym na czarno lub 
metalik (inne kolory na zamówienie). 
Blat wzmocniony od spodu metalowymi profilami 
przeciwdziałaj�cemu uginaniu si�. 

Stoły sztapluje si� dzi�ki czemu mo�na je uło�yć na 
wózkach transportowych i w ten sposób je 
przechowywać lub transportować.

800 mm

1800 mm

800 mm

1400 mm

900 mm

1800 mm

800 mm

1800 mm

680 mm

1800 mm

680 mm

1800 mm

C

800 mm

1600 mm

800 mm

1600 mm

800 mm

1600 mm

680 mm

1600 mm

680 mm

1600 mm

C

680 mm

1400 mm

680 mm

1200 mm

800 mm

1200 mm

wymiar cm nr artykułu

prostokąt

180x80 10124

180x68 10125

160x80 10126

160x68 10127

138x80 10128

138x68 10129

120x80 10130

120x68 10131

półkole
180x90 10132

160x80 10133

trapez
180x80 10134

180x68 10135

160x80 10136

160x68 10137



Wózek do transportowania
 i przechowywania stołów  

Cena netto (VAT 23%)

Stela� stołu wykonany jest z rury metalowej chromowanej o 
�rednicy 30 mm.
Blat stołu wykonany jest  z płyty melaminowej o grubo�ci 18 
mm, dodatkowo pogrubiony i wzmocniony ram� z płyty 
melaminowej o grubo�ci 18 mm (ł�cznie grubo�ć blatu 36 
mm).
Stoły o długo�ci powy�ej 140 cm dodatkowo wyposa�one s� 
w metalowe profile wzmacniaj�ce, przeciwdziałaj�ce uginaniu 
si� blatu pod ci��arem.
Stół składany typ chrom  wyst�puje w 3 podstawowych 
kształtach prostok�t ; półkole oraz  trapez.
Wybarwienia blatów wg palety kolorów ze strony www
Mo�liwe jest wykonanie blatu stołów z płyty melaminowej o 
grubo�ci 25 mm (szczególnie zalecane przy kształcie blatu  
półokr�g).
Mechanizm składania na spr��ynie, bardzo trwały i łatwy w 
obsłudze - wszystkie cz��ci metalowe.
Do stołów składanych polecamy wózki transportowe pod 
wymiar ułatwiaj�ce przechowywanie i transport  do 10 sztuk 
stołów.
Mo�liwa realizacja zamówie� na inne wymiary stołów ni� w 
cenniku.

Opis

STÓL SKLADANY  TYP CHROM

Cennik detaliczny

800 mm

1800 mm

800 mm

1400 mm

900 mm

1800 mm

800 mm

1800 mm

680 mm

1800 mm

680 mm

1800 mm

C

800 mm

1600 mm

800 mm

1600 mm

800 mm

1600 mm

680 mm

1600 mm

680 mm

1600 mm

C

680 mm

1400 mm

680 mm

1200 mm

800 mm

1200 mm

wymiar cm nr artykułu

prostokąt

180x80 10138

180x68 10139

160x80 10140

160x68 10141

138x80 10142

138x68 10143

120x80 10144

120x68 10145

półkole
180x90 10146

160x80 10147

trapez
180x80 10148

180x68 10149

160x80 10150

160x68 10151





Opis stołu podanego w cenniku : 
grubo�ci blatu 18mm
stela� metalowy malowany proszkowo
profil metalowy nogi 50x50x1,5
profil metalowy ramy 40x20x1,5
w nogach stopki regulowane

Wykonujemy inne wymiary i kształty stołów ( wycena indywidualna )

900 mm 800 mm

800 mm

900 mm

lub 680 mm

lub 680 mm

lub 680 mm

lub 680 mm

800 mm

800 mm

900 mm

900 mm

1800 mm

1600 mm

1380 mm

1200 mm

Solidny, mocny i prosty w budowie stół Tablo to blat 18 
mmwykonany z płyty melaminowanej w bogatej palecie 
wybarwie� ustawiony na metalowym, solidnym stela�u 
spawanym, gdzie blat w cało�ci podparty jest stela�em 
stołu – ram� wraz z nogami. Blat nie ma mo�liwo�ci 
ugi�cia czy odkształcenia co decyduje o wysokiej jako�ci 
i du�ej odporno�ci produktu.

Opis

Cena netto (VAT 23%)

Cennik detaliczny

STÓL SYSTEMOWY TABLO

180x90 11101

180x80 11102

180x68 11103

160x90 11104

160x80 11105

160x68 11106

138x90 11107

138x80 11108

138x68 11109

120x90 11110

120x80 11111

120x68 11112

wymiar cm nr artykułu





Opis

STÓL UCHYLNY JOWISZ

Cennik detaliczny
Cena netto (VAT 23%)

Praktyczna konstrukcja mobilnego stołu z odchylanym 
blatem to nasze stoły uchylne. 
Solidna, wytrzymała konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na 
kolor czarny lub metalik nosi klasyczny blat o wymiarze 
dopasowanym do potrzeb klienta w bogatej palecie wybarwie�. 
Stół dedykowany dla u�ytkowników ceni�cych mobilno�ć 
umeblowania oraz łatwo�ć jego magazynowania.

wymiar cm nr artykułu

120x68 12101

120x80 12102

120x90 12103

138x68 12104

138x80 12105

138x90 12106

160x68 12107

160x80 12108

160x90 12109

180x68 12110

180x80 12111

180x90 12112



Cena netto (VAT 23%)

Opis

STÓL UCHYLNY MARS

Cennik detaliczny

Praktyczna konstrukcja mobilnego stołu z odchylanym 
blatem to nasze stoły uchylne. 
Solidna, wytrzymała konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na 
kolor czarny lub metalik nosi klasyczny blat o wymiarze 
dopasowanym do potrzeb klienta w bogatej palecie wybarwie�. 
Stół dedykowany dla u�ytkowników ceni�cych mobilno�ć 
umeblowania oraz łatwo�ć jego magazynowania.

wymiar cm nr artykułu

120x68 12113

120x80 12114

120x90 12115

138x68 12116

138x80 12117

138x90 12118

160x68 12119

160x80 12120

160x90 12121

180x68 12122

180x80 12123

180x90 12124



Opis

Cena netto (VAT 23%)

STÓL UCHYLNY MERKURY

Cennik detaliczny

Praktyczna konstrukcja mobilnego stołu z odchylanym 
blatem to nasze stoły uchylne. 
Solidna, wytrzymała konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na 
kolor czarny lub metalik nosi klasyczny blat o wymiarze 
dopasowanym do potrzeb klienta w bogatej palecie wybarwie�. 
Stół dedykowany dla u�ytkowników ceni�cych mobilno�ć 
umeblowania oraz łatwo�ć jego magazynowania.

wymiar cm nr artykułu

120x68 12125

120x80 12126

120x90 12127

138x68 12128

138x80 12129

138x90 12130

160x68 12131

160x80 12132

160x90 12133

180x68 12134

180x80 12135

180x90 12136



Opis

Cena netto (VAT 23%)

STÓL UCHYLNY SATURN

Cennik detaliczny

Praktyczna konstrukcja mobilnego stołu z odchylanym 
blatem to nasze stoły uchylne. 
Solidna, wytrzymała konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na 
kolor czarny lub metalik nosi klasyczny blat o wymiarze 
dopasowanym do potrzeb klienta w bogatej palecie wybarwie�. 
Stół dedykowany dla u�ytkowników ceni�cych mobilno�ć 
umeblowania oraz łatwo�ć jego magazynowania.

wymiar cm nr artykułu

120x68 12137

120x80 12138

120x90 12139

138x68 12140

138x80 12141

138x90 12142

160x68 12143

160x80 12144

160x90 12145

180x68 12146

180x80 12147

180x90 12148



Praktyczna konstrukcja mobilnego stołu z odchylanym 
blatem to nasze stoły uchylne. 
Solidna, wytrzymała konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na 
kolor czarny lub metalik nosi klasyczny blat o wymiarze 
dopasowanym do potrzeb klienta w bogatej palecie wybarwie�. 
Stół dedykowany dla u�ytkowników ceni�cych mobilno�ć 
umeblowania oraz łatwo�ć jego magazynowania.

Opis

Cena netto (VAT 23%)

STÓL UCHYLNY WENUS

Cennik detaliczny

wymiar cm nr artykułu

120x68 12149

120x80 12150

120x90 12151

138x68 12152

138x80 12153

138x90 12154

160x68 12155

160x80 12156

160x90 12157

180x68 12158

180x80 12159

180x90 12160



Klasyczne stoły z uchylnym blatem z funkcj� regulacji wysoko�ci 
blatu to stoły URAN .
Solidna, wytrzymała konstrukcja ze stali malowanej 
proszkowo na kolor czarny lub metalik nosi klasyczny blat o 
wymiarze dopasowanym do potrzeb klienta w bogatej palecie 
wybarwie�. Dzi�ki mo�liwo�ci regulacji wysoko�ci blatu stół 
sprawdza si� przy zestawieniu z krzesłami ale tak�e odpowiedni 
jest dla osób u�ytkuj�cych stół na stoj�co.

Opis

Cena netto (VAT 23%)

STÓL UCHYLNY Z REGULACJA WYSOKOSCI URAN

Cennik detaliczny

wymiar cm nr artykułu

120x68 12161

120x80 12162

120x90 12163

138x68 12164

138x80 12165

138x90 12166

160x68 12167

160x80 12168

160x90 12169

180x68 12170

180x80 12171

180x90 12172
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