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11 ha
parku maszynowego/ 

machine park

100 km
wykonanych spa-
wów/ welds made

PL
produkcja oparta  o 

polskie materiały/ the 
production process 
is based on polish 

materials

ECO
ekologiczne materiały 

i technologie/ eco-
logical materials and 

technologies 

FSC
wysokiej klasy drewno 

z odpowiedzialnych 
źródeł/ high quality 

wood from responsi-
ble sources

Materiały
najwyższej klasy ma-
teriały/ the highest 

quality materials

Witamy
Jesteśmy polską, nowoczesną firmą, tworzoną z 
pasją do innowacyjnych rozwiązań. 

Mamy ogromne przygotowanie teoretyczne i 
doświadczenie praktyczne w pracy z metalami 
i obróbką  materiałów. Nasi konstruktorzy przez 
wiele lat byli związani z Akademią Górniczo 
– Hutniczą, gdzie zdobywali doświadczenie i 
stopnie naukowe. Stąd też nasze kolekcje sy-
gnują nazwiska wybitnych naukowców, z któ-
rych pracy niezmiennie czerpiemy inspiracje.  

Współpracujemy z projektantami z krakow-
skiego środowiska Akademii Sztuk Pięknych 
tworząc społeczność naukowców - artystów - 
pasjonatów aspirujących do pierwszej ligii świa-
towego designu. 

HELLO
We are a polish, modern company, created 
with a passion for innovative solutions.

We have a great theoretical preparation 
and practical experience in working with 
metals and processing of various mate-
rials. Our constructors for many years have 
been associated with the AGH University 
of Science and Technology, where they 
gained experience and scientific degrees. 
So our collections are signed by the names 
of eminent scientists from whom we draw 
inspiration.

We work with designers from the Krakow 
Academy of Fine Arts creating a group of 
scientists - artists - enthusiasts creating in-
novative trends.



4 3

MARCONI Kolekcja MARCONI
Guglielmo Marconi laureat nagrody 
Nobla za wkład w rozwój telegrafii 
bezprzewodowej był wizjonerem, 
który zachwycił świat. Wynalazek 
telegrafii bez drutu był genialny w 
swej prostocie, wywodzi się z niego 
dzisiejsza sieć telefonii komórkowej 
GSM mająca postać połączonych 
ze sobą hexagonów. Wzór ten stał 
się inspiracją do całej kolekcji, która 
urzeka geometryczną prostotą, wy-
godą, elegancją i nowatorskim desi-
gnem.

MARCONI Collection
Guglielmo Marconi, the Nobel lau-
reate for his contribution to the de-
velopment of wireless telegraphy, 
was a visionary who delighted the 
world. The invention of wireless 
telegraphy was brilliant in its sim-
plicity, it derives from today’s GSM 
cellular network in the form of inter-
connected hexagons. This pattern 
has become an inspiration for the 
entire collection, which captivates 
with geometric simplicity, comfort, 
elegance and innovative design.
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Kolekcja MARCONI

Nowoczesne zestawienie 
najwyższej jakości materiałów 
tworzy wygodne krzesło i 
fotel o odważnym designie.

Konstrukcja: stal
Podłokietniki: jesion
Oparcie i siedzisko: wyso-
koelastyczna pianka, tkanina 
obiciowa

Konstrukcja / Construction

Siedzisko/ Seat

MARCONI Collection

A modern combination of the 
highest quality materials cre-
ates a comfortable armchair 
and chair with a bold design.

Construction: steel
Armrests: ash
Backrest and seat: highly flexi-
ble foam, fabric

MARCONI

Oparcie / Back

Krzesło/ Chair                                                                                               No 99.0001.02
Wymiary/ dimensions: 62 x 60 x 86 cm

Fotel/ Armchair                                                                                             No 99.0001.01
Wymiary/ dimensions: : 83 x 80 x 70 cm 
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Lampa MARCONI 
Nr 99.001.03

Unikatowa lampa podłogowa w  wersji 
z eleganckim gazetnikiem lub bez.

Konstrukcja: Stal
Kolor konstrukcji: Biały, Szary, Czarny
Wymiary: 50 x 40 x 160 cm

MARCONI Lamp
No 99.001.03

A unique floor lamp in the version 
with or without a newspaper.

Construction: Steel
Construction color: White, Gray, 
Black
Dimensions: 50 x 40 x 160 cm

Konstrukcja / Construction

Wykończenie / Finish

MARCONI

Stolik MARCONI
Nr 99.001.04

Geometryczny stolik kawowy 
stanowi wyrafinowany dodatek 
wykończenia aranżacji wnętrza. 
Doskonale wygląda w pojedyn-
kę, genialnie zestawia się mo-
dułowo w większą bryłę.

Konstrukcja: stal
Blat: jesion, stal
Kolor konstrukcji: biały, szary,-
czarny
Kolor blatu: jesion jasny, jesion 
brązowy, jesion ciemny, biały, 
szary, czarny
Wymiary: 40 cm wys.

Konstrukcja / Construction

Blat/ Top

Coffee table MARCONI
No 99.001.04

The geometric coffee table is 
a refined, addition to interior 
design finishing. Perfectly looks 
alone, brilliantly assembled mo-
dularly into a larger table.

Construction: steel
Table top: ash, steel
Construction color: white, gray, 
black
Table top color: light ash, 
brown ash, dark ash, white, 
gray, black
Dimensions: 40 cm height
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PRESTON

Kolekcja PRESTON 
Thomas Preston to irlandzki fi-
zyk badający ciepło i magnetyzm, 
które charakteryzują kolekcję 
nazwaną jego imieniem. Me-
ble wykończone ciepłym, litym 
drewnem jesionowym połączone 
zostały z magnetyczną stalową 
konstrukcją tworząc łagodny, de-
signerski kontrast.

PRESTON collection 
Thomas Preston was an irish 
physicist who studies the heat 
and magnetism that characterizes 
the collection named after him. 
Furniture finished with warm, 
solid ash wood combined with a 
magnetic steel structure creating 
a mild, designer contrast.
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Kolekcja PRESTON

Kolekcja Preston to przykład 
wygładzenia stylu industrial-
nego, połączenia drewna i 
stali w lekką łagodną formę.

Drewno: jesion, dąb
Konstrukcja: stal malowana 
proszkowo
Kolor konstrukcji: biały, szary, 
czarny
Grubość drewna: 2 cm

PRESTON Collection

The Preston collection is an 
example of smoothing the indu-
strial style, combining wood and 
steel in a light, gentle form.

Wood: ash, oak
Construction: powder coated 
steel
Construction color: white, gray, 
black
Wood thickness: 2 cm

PRESTON

Konstrukcja / Construction

Drewno / Wood

REGAŁ/ RACK 
No 99.002.02
Wymiary/ Dimensions: 
80 x 40 x 180 cm; 
80 x 60 x 180 cm

STÓŁ/ TABLE
No 99.002.01
Wymiary/ Dimensions: 
160 x 80 cm, 180 x 90 cm,  
200 x 100 cm

STOŁEK/ STOOL
No 99.002.03
Wymiary/ Dimensions: 
45 x 45 x 45 cm

Dąb / Oak

Jesion / Ash
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OWEN

OWEN collection
Richard Owen was a biologist 
who introduced the name of di-
nosaurs and spent most of his life 
classifying and comparing them. 
His work became an inspiration 
for the Owen collection, which is 
characterized by its timelessness, 
arrangement of form and eternal 
beauty.

Kolekcja OWEN 
Richard Owen był biologiem, 
który sklasyfikował dinozaury 
oraz nadał im nazwę. Jego pra-
ca stała się inspiracją do kolekcji 
Owen, która charakteryzuje się 
ponadczasowością, poukłada-
niem formy i nieprzemijającym 
pięknem.
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Kolekcja OWEN

Doskonale zbalansowana, geo-
metryczna konstrukcja zesta-
wiona z solidnym, grubym
i niezwykle eleganckim blatem 
dębowym lub jesionowym.

Drewno: jesion, dąb
Konstrukcja: stal malowana 
proszkowo
Kolor konstrukcji: biały, szary,-
czarny
Grubość blatu: 4 cm

Drewno / Wood

Dąb / Oak

Jesion / Ash

OWEN Collection

Perfectly balanced, geometric 
construction combined with a 
solid, thick and an extremely 
elegant oak or ash top.

Wood: ash, oak
Construction: powder coated 
steel
Construction color: white, gray, 
black
Thickness of the top: 4 cm

OWEN

STÓŁ/ TABLE
No 99.003.01 
Wymiary/ Dimensions: 
160 x 80 cm, 180 x 90 cm, 
200 x 100 cm

REGAŁ/ RACK
No 99.003.03
Wymiary/ Dimensions: 
80 x 40 x 180 cm; 
80 x 60 x 180 cm

STOŁEK/STOOL
No 99.003.02
Wymiary/ Dimensions: 
45 x 45 x 45 cm

Konstrukcja / Construction
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STOŁY z litego drewna

Stół stanowi serce domu, 
to przy nim koncentrują się 
spotkania i rozmowy. Dlatego 
warto aby był piękny, solidny 
i służył latami.

Drewno: jesion, dąb
Konstrukcja: stal malowana 
proszkowo
Kolor konstrukcji: biały, sza-
ry,czarny

Wooden TABLES

The table is the heart of the 
house. At the table
conversations and meetings are 
concentrated. That is why it is 
worth to be beautiful, reliable 
and served for years.

Wood: ash, oak
Construction: powder coated 
steel
Construction color: white, gray, 
black

Konstrukcja / Construction

Drewno / Wood

Stoły

Dąb / Oak

Jesion / Ash

STÓŁ CALVIN/  
CALVIN TABLE
No 99.006.01

Wymiary/ Dimensions: 
160 x 80 cm, 180 x 90 cm, 
200 x 100 cm
Grubość blatu/ 
Wood thickness: 4 cm

STÓŁ LORENZ/  
LORENZ TABLE 
No 99.004.01

Wymiary/ Dimensions: 
160 x 80 cm, 180 x 90 cm,  
200 x 100 cm
Grubość blatu/ 
Wood thickness: 4 cm

STÓŁ MAXWELL/ 
MAXWELL TABLE
No 99.005.01

Wymiary/ Dimensions: 
160 x 80 cm, 180 x 90 cm, 
200 x 100 cm
Grubość blatu/ 
Wood thickness: 2 cm
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HAMILTON
Kolekcja HAMILTON 
William Donald Hamilton pracował nad 
hipotezą „mózgu modułowego” zakła-
dającą, że organ ten składa się z auto-
nomicznych, ściśle wyspecjalizowanych 
modułów obliczeniowych. Inspirując się 
jego pracą, przy planowaniu zindywidu-
alizowanej, minimalistycznie - luksuso-
wej kolekcji mebli tarasowych, skupiliśmy 
się na zaprojektowaniu opcjonalnych, 
dopracowanych modułów, które mogą 
Państwo dowolnie łączyć i zestawiać. 

HAMILTON collection
William Donald Hamilton worked on the 
„modular brain” hypothesis that the brain 
consists of autonomous, highly specialized 
computing modules. Inspired by his work, 
while planning a minimalist luxury collec-
tion of garden furniture, we focused on de-
signing modules that you can freely com-
bine. 
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SOFA 3-OSOBOWA/ 3-SEAT                                                                                            No 99.007.03
wymiary/ dimensions: 306 × 83 × 75 cm

HAMILTON

Konstrukcja/ Construction

Poduchy/ Cushion

Zestaw HAMILTON

Aluminiowa, rozłożysta konstruk-
cja w połączeniu z wygodnymi, 
odpornymi na zabrudzenia i 
wilgoć poduchami tworzy wyra-
finowane, komfortowe miejsce 
wypoczynku.

Konstrukcja: aluminium
Kolor konstrukcji: biały, srebrny
Stelaż: jesion
Kolor poduch: zielony, beżowy, 
ecru

HAMILTON set

The aluminum, wide con-
struction combined with 
comfortable, resistant to dirt 
and moisture cushions cre-
ates a sophisticated, comfor-
table place to rest.

Construction: aluminum
Construction color: white, 
silver
Frame: ash
Cushion color: green, beige, 
ecru

SOFA 2-OSOBOWA/2-SEAT                                                                                            No 99.007.02
wymiary/ dimensions: 236 × 83 × 75 cm

SOFA LEWOSTRONNA/ LEFT-SIDED
No 99.007.04
wymiary/ dimensions: 223 × 83 × 75 cm

SOFA PRAWOSTRONNA/ RIGHT-SIDED
No 99.007.05
wymiary/ dimensions: 223 × 83 × 75 cm
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STÓŁ / TABLE                                                   No 99.007.08
wymiary/ dimensions: 140 × 70 × 50 cm

HAMILTON

FOTEL/ ARMCHAIR
No 99.007.01
wymiary/ dimensions: 
91 × 83 × 75 cm

LODÓWKA/ FRIDGE
No 99.007.07
wymiary/ dimensions: 
75 × 75 × 37 cm

OTOMANA/ 
OTTOMAN
wymiary/ 
dimensions: 
75 × 75 × 37 cm
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ULAM

Kolekcja ULAM
Stanisław Marcin Ulam - jeden z 
najbardziej znanych polskich mate-
matyków, współtwórca bomby ter-
mojądrowej. Jego wybitne zdolności 
i fascynacja liczbami doskonałymi 
zainspirowały nas do zaprojekto-
wania idealnej kolekcji mebli ogro-
dowych, nie ma w niej miejsca na 
kompromisy, każdy szczegół został 
maksymalnie dopracowany. 

ULAM collection
Stanisław Marcin Ulam - one of the 
best known Polish mathematicians, 
co-creator of the thermonuclear 
bomb. His outstanding abilities and 
fascination with the perfect num-
bers inspired us to design an ideal 
collection of garden furniture, there 
is no place for compromise, every 
detail has been maximized.
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Drewno: jesion /wood: ash
Konstrukcja  
Construction: aluminium
Grubość blatu/Wood thick-
ness: 4 cm

Drewno/ Wood

Jesion/ Ash

STÓŁ / TABLE
No 99.008.01
wymiary/ dimensions:
160 x 80 cm, 200 x 100 cm, 
180 x 90 cm

ŁAWKA / BENCH
No 99.008.02
wymiary/ dimensions:
160 x 52 cm, 180 x 52 cm, 
200 x 52 cm

Konstrukcja / Construction

Zestaw Ulam wykończony jest regulowanymi nóżkami, dzięki czemu 
można postawić go na nierównym podłożu.

KRZESŁO / CHAIR
No 99.008.04

GRIL / GRILL
No 99.008.07
wymiary/ dimensions: 
100 x 40 x 135 cm

Konstrukcja: stal nie-
rdzewna, aluminium/  
Construction: stainless 
steel, aluminum
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Powyższa oferta ma charakter informacyjny  
i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 
66 §1 Kodeksu Cywilnego. 

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą od-
biegać od rzeczywistości.

The above offer is for information purposes 
and does not constitute an offer within the 
meaning of art. 66 §1 of the polishCivil Code.

The colors shown are illustrative and may differ 
from reality.



Dystrybutor:

Klu-meble
tel. 604 291 333

www.klumeble.pl 

WZOREK.SYSTEMS 

tel. 696 605 544
e-mail:biuro@wzorek.systems

www.wzorek.systems

Wzorek.Systems


