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Większość naszych krzeseł opiera 
się na solidnym drewnianym stelażu 
wykonanym z naturalnego drewna 
bukowego. 

SPOTKAJMY SIĘ W JADALNI

Każdy ma w domu takie miejsce, w którym czuje się  

najlepiej.  Ale i tak wszyscy spotykamy się w jadalni. 

Oto centralny punkt domu. Wnętrze, w którym cieszą 

nas ulubione dania, a jeszcze bardziej – towarzystwo.

Na każdej z tych stron kryje się wiele inspiracji i pomysłów  

na przemianę Twojej jadalni w ulubione miejsce  

spotkań. 

Przeglądaj, rozmyślaj, łącz inspiracje z różnych stron 

katalogu. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz  

pomocy, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tu po to, by 

pomóc Ci zrealizować każdą wizję domu.

Gotowy? Zaczynajmy!

DBAMY O JAKOŚĆ,  
BY DAĆ CI TO, 
CO NAJLEPSZE.

ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY NA 

PONAD  

400 SALONÓW  

W SIECI BLACK RED WHITE

WWW.BRW.PL

Dążymy do tego, byś mógł cieszyć 
się swoimi meblami przez wiele lat.  
Dlatego nasze produkty  na każdym  
etapie produkcji przechodzą  
szczegółową kontrolę jakości. Tylko  
wyroby, które pomyślnie przeszły 
wszystkie jej etapy, trafiają do  
domów naszych klientów. 

Stoły drewniane, z elemen-
tami drewna, pokryte natu-
ralnym fornirem lub wykona-
ne z płyty meblowej. Poznaj 
całą ofertę.  
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„Lubię kontrastowe zestawienia. Kanarkowa żółć i głęboka czerń to zawsze dobry pomysł.  
Choć oba modele krzeseł pochodzą z innych kolekcji, razem wyglądają idealnie!”

Zestaw VARIO  |  stół VARIO MODERN, krzesła UTRA II , krzesła VARIO 2

stół  VARIO MODERN
szer./dł./wys. 80/160/76 cm  
kolor:  dąb sonoma

krzesło ULTRA II
szer./gł./wys. 42/48/85 cm,  

kolor: dąb sonoma | Amore 28 Yellow

stół  
VARIO MODERN
szer./dł./wys. 80/160/76 cm,  
kolor: dąb burlington |  
czarny kryjący

krzesło  
VARIO 2
szer./gł./wys. 48/51/86 cm,  
kolor: dąb naturalny | Amore 22  
Black 

krzesło  
ULTRA II
szer./gł./wys. 42/48/85 cm,  
kolor: dąb sonoma | Amore 28  
Yellow 

ZESTAWY

Oto stół, który dopasujesz do każdego wnętrza, a to dzięki możliwości jego  
indywidualnego zaprojektowania. Materiał oraz kolor nóg, barwa blatu, rozmiar  
- zdecyduj  o wszystkim. Poznaj wszystkie możliwości stołów Vario!

KATEGORIA

ZESTAW VARIO
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Smukłe, lekko wygięte linie oparć są nie tylko  
piękne. Pozwalają na przyjęcie bardzo  
wygodnej pozycji. 

stół 
ROLESŁAW

krzesło BERNARDIN

szer./gł./wys. 44/54/96,5 cm,  
kolor: biały ciepły,
dąb sonoma, dąb stirling

szer./dł./wys. 95/95-195/76 cm,  
kolor: biały

szer./gł./wys.45/57/92 cm, 
kolor:   
- dąb naturalny | tk. Madryt 995 Grey 
- dąb sonoma | tk. Granada 2725 Grey

szer./dł./wys.  
95/95-195/76 cm,  
kolor: dąb sonoma, dąb riviera 

stół BERNARDIN

ZESTAW

Okrągła forma stołu Role-
sław zyskuje w otoczeniu 
krzeseł Alla o prostym, 
skandynawskim designie. 
Piękne meble idealne do 
pięknej jadalni.

ROLESŁAW 
ALLA 4 
 

ZESTAW

Okrągły stół Bernardin doskonale  
nawiązuje do owalnych form 
oparcia krzeseł i ich miękkich  
wypukłości. Ze względu na 
kompaktowy rozmiar oraz 
możliwość jego rozbudowania 
stół Bernardin sprawdzi się  
w kawalerkach i w bardziej 
przestronnych wnętrzach.

BERNARDIN

krzesło  
PATYCZAK MODERN

szer./gł./wys. 44/47/82 cm,  
kolor: biały 

ZESTAWY
KATEGORIA

krzesło ALLA 4

Zestaw BERNARDIN  |  stół BERNARDIN, krzesła BERNARDIN

Zestaw Rolesław  |  stół Rolesław, krzesła ALLA 4
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szer./dł./wys. 65/110/47 cm,  
kolor: biały I akacja złota  

ława LAW/110

"Pomyśleliśmy o wszystkim. Stół Kalio to nie tylko piękny mebel. Możesz rozłożyć  
jego blat i zyskać miejsce dla większej liczby gości, a potem złożyć go, by nie  
zajmował zbyt wiele miejsca." 

szer./gł./wys. 43/57/90 cm,  
kolor: biały | tk. Gobi 02  
 

krzesło KALIO
szer./dł./wys. 90/135-180/77 cm,  
kolor: biały I akacja złota  
 

stół KALIO

ZESTAW

Ciemna czekolada i nieskazitelna  
biel. Połączenie idealne! Spójrz  
na oparcia i siedziska krzeseł. 
Są pokryte ekoskórą, która 
pięknie kontrastuje z całością. 

KALIO 

ZESTAW

Skandynawskie zacisze nawet  
w samym centrum miasta.  
Prosty stół z ciemnym blatem  
dumnie prezentuje się na białych  
nogach w kształcie litery "L".  
Towarzystwa dotrzymują mu  
miękkie tapicerowane krzesła  
o smukłej linii. W takim otoczeniu 
posiłki smakują lepiej, a czas płynie 
nieco wolniej.

ANTWERPEN

szer./gł./wys. 47/53/98 cm,  
kolory:  
- biały ciepły | tk. Endo 7713 Taupe
- dąb sonoma | tk. Siena 28 Brown

krzesło VKRM/2
szer./dł./wys. 90/160-200/76 cm,  
kolor: modrzew sibiu 
jasny | sosna larico 

stół STO/7/16
szer./dł./wys. 65/130/40 cm,  
kolor: modrzew sibiu 
jasny | sosna larico 

szer./dł./wys. 75/75/40 cm,  
kolor: modrzew sibiu 
jasny | sosna larico 

ława LAW/4/13

 
szer./dł./wys. 40/126/49 cm,  
kolor: modrzew sibiu jasny | tk. Savana 04 

ławka LAK/5/13

ława LAW/4/8

ZESTAWY
KATEGORIA

NOWOŚĆ

Zestaw ANTWERPEN  |  stół ANTWERPEN, krzesła VKRM/2
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Zestaw BERGEN  |  stół STO/160, krzesła BERGEN

Zestaw gotowy na 
wszystko. W ciągu jednej  
chwili możesz rozłożyć 
blat stołu Holten ze 
160 aż do 200 cm, a to 
wszystko dzięki wkładce  
przedłużającej, którą scho-
wasz w środku.

krzesło BERGEN

szer./gł./wys. 45/50/95 cm, 
kolor: modrzew sibiu złoty | tk. 2023

stół STO/160

ława LAW/130

szer./dł./wys. 90/160-200/76 cm,  
kolor: modrzew sibiu złoty  

szer./dł./wys. 55/130/45 cm,
kolor: modrzew sibiu złoty  

ZESTAW

HOLTEN

szer./dł./wys. 90/160-200/76,5 cm,  
kolor: biały | dąb wotan

stół HOLTEN
szer./dł./wys. 65/110/45,5 cm,  
kolor: biały | dąb wotan

ława HOLTEN
szer./gł./wys. 47/53/98 cm,  
kolor: biały ciepły | tk. Soro 90

krzesło HOLTEN

ZESTAWY
KATEGORIA

ZESTAW

BERGEN

Prostota jest królową elegancji. 
Minimalistyczne kształty stołu  
i krzeseł Bergen otulone są  
pięknym dekorem drewna. Dzięki  
temu surowe formy zyskują  
przytulny charakter i cudownie  
odnajdą się w Twojej jadalni. 

Zestaw HOLTEN  |  stół HOLTEN, krzesła HOLTEN
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szer./gł./wys. 46/53/95 cm,  
kolor: biały ciepły | tk. Adel 6 
dąb stirling | tk. Soro 90 

krzesło  
MARYNARZ PION

szer./dł./wys. 75/110-155/77 cm, 
kolor:  biały alpejski, dąb sonoma,  
dąb stirling, wenge

stół  
STO/110/75

ZESTAW

Minimalistyczny stół i krzesła sprawdzą 
się w każdej jadalni. Rumieńców nadają  
całości oparcia krzeseł wypełnione  
poziomymi listwami, które przywodzą 
na myśl marynarskie pasy. 

szer./gł./wys. 44/54/96,5 cm,  
 
 

krzesło ALLA 3
szer./gł./wys. 46/53/95 cm,  
 

krzesło MARYNARZ POZIOM
szer./dł./wys. 80/140-180/76 cm,  
kolor: dąb sonoma, dąb stirling, 
wenge magia 

stół BRYK

"Mocne krzesła osadzone na stelażu z drewna bukowego  
wyróżniają się naprawdę solidną konstrukcją. Na pewno zostaną 
z Tobą na dłużej."

BRYK 
MARYNARZ POZIOM 

ZESTAWY
KATEGORIA

Minimalizm form stawia akcent na 
kolor i funkcję. Spójrz na krzesła. Ich 
tapicerowane siedziska w połączeniu  
z lekko profilowanymi oparciami 
z pewnością zadbają  o komfort 
wszystkich Twoich gości. 

ZESTAW

STO/110/75
MARYNARZ PION

kolor:   
dąb sonoma | Endo 7713 Taupe,  
biały  | Adel 6 Grey,  
dąb stirling | Soro 90 Grey 

kolor:   
dąb sonoma | Endo 7713 Taupe,  
biały  | Adel 6 Grey,  
dąb stirling | Soro 90 Grey 
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"Zestawienie drewna i bieli już od kilku sezonów  
zajmuje czołowe miejsce wśród najchętniej wybieranych 
kolorów w aranżacji domów i mieszkań."

szer./dł./wys. 80/140-180/75,5 cm,  
kolor: biały | dąb naturalny 

szer./dł./wys. 60/113,5/43 cm,  
kolor: biały | dąb naturalny 
 

ława BARI

stół BARI

AZTECA  
TRIO

ZESTAW

Nowoczesność w pięknym  
wydaniu. Mocno odchylone 
nogi stołu świetnie korespon-
dują z nogami krzeseł i nadają 
tej prostej konstrukcji dynamiki.  
Wzrok przyciąga blat w całości  
pokryty folią o lśniącym  
wykończeniu. 

szer./dł./wys. 85/145-185/76 cm,  
kolor: biały połysk | dąb wenge brąz 
 

stół AZTECA TRIO szer./dł./wys. 65/110/40 cm,  
kolor: biały połysk | dąb canterbury, 
dąb san remo | dąb canterbury  
 

ława AZTECA TRIO
szer./gł./wys. 42/48/85 cm,  
kolor: dąb wenge brąz | tk. 1089,  
dąb wenge brąz | tk. 1088

krzesło ULTRA

szer./gł./wys. 51/50/87 cm,  
kolor:  biały | tk. 1089 
 

krzesło BARI

Elegancka biel w subtelnej oprawie lakierowanego drewna. 
Jego  naturalne piękno wydobywają lakierowane powierzchnie, 
które akcentują niezwykłą urodę wyrazistych słojów i faktury 
naturalnego materiału.

ZESTAWY
KATEGORIA

BARI
ZESTAW

Zestaw AZTECA TRIO  |  stół AZTECA TRIO, krzesła ULTRA

NOWOŚĆ
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Zestaw Alhambra to klucz do eleganckiego wnętrza. Miejsce dla  
dziesięciu siedzących zyskuje się łatwo i bez wysiłku, rozsuwając blat  
i wsuwając w powstałe miejsce sprytnie przygotowaną wstawkę. Tuż 
pod linią stołu wdzięcznie będą prezentować swoje nogi krzesła dla 
Twojej wygody wyposażone w tapicerowane oparcie oraz siedzisko.

szer./gł./wys. 44/50/96 cm,  
kolor: orzech włoski | Ekwador 2417
 dąb baltic | Ekwador 2417

krzesło AROSA

szer./dł./wys. 90/140-180/76 cm,  
kolor: dąb brąz, dąb baltic 

stół AROSA 2
szer./dł./wys. 65/130/50,5 cm,  
kolor: dąb brąz, dąb baltic

ława AROSA 2

szer./gł./wys. 44/50/96 cm,  
kolor: dąb wenge brąz | Ekwador 2417 
 

krzesło ALHAMBRA
szer./dł./wys. 90/140-180/76 cm,  
kolor: alhambra | czarny 

stół ALHAMBRA
szer./dł./wys. 65/124/52,5 cm,  
kolor: alhambra | czarny mat

ława ALHAMBRA

ALHAMBRA

ZESTAWY
KATEGORIA

ZESTAW

Klasyka stylu w najlepszym wydaniu. Wystarczy spojrzeć na doskonale  
proste linie i głębię koloru, by wiedzieć, że Arosa to meble stworzone dla 
Ciebie. Ich urok tylko podkreślają fornirowane blaty stołu i ławy. 

AROSA
ZESTAW

Zestaw ALHAMBRA  |  stół ALHAMBRA, krzesła ALHAMBRA

szkło  
hartowane

NOWOŚĆ
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"Noga stołu Verde ma wymiar 
13x13 cm. Swoje naturalne  
spękania zawdzięcza procesowi 
suszenia, który trwa aż 3 miesiące. 
Piękno dojrzewa z czasem."

krzesło VERDE
szer./gł./wys. 
44/49/89,5 cm,  
kolor: buk naturalny | tk. Arlon 1674 
dąb  naturalny | tk. Arlon 1674

stół VERDE 160

stół VERDE 180

szer./dł./wys. 90/160/77 cm,  
kolor: buk naturalny, dąb naturalny 

szer./dł./wys. 90/180/77 cm,  
kolor: buk naturalny, dąb naturalny 

dostępny także stół VERDE 220 cm 

LUTTICH

krzesło LUTTICH

szer./gł./wys. 43/50/92 cm,  
kolor: dąb sonoma | tk. Sawana 05

stół LUTTICH ława LUTTICH
szer./dł./wys. 90/160-200-240 /76 cm,  
kolor: dąb barique 

szer./dł./wys. 65/130/40 cm,  
kolor: dąb barique 

W Twojej jadalni nie może za-
braknąć rozkładanego stołu 
Luttich. Długi blat w wersji 
podstawowej ma 160 cm 
długości, a dzięki dwóm prak-
tycznym wkładkom możesz go 
rozłożyć nawet do 240 cm. To 
zestaw stworzony  z myślą o 
Tobie i wszystkich Twoich bli-
skich. 

zestaw    
LUTTICH

ZESTAW

Solidny, i jak przystało na mebel w całości wykonany  
z naturalnego drewna, po prostu piękny. Verde to  
wybór w sam raz dla koneserów wyjątkowego stylu. 
Stół dostępny jest w trzech rozmiarach, dzięki czemu  
z łatwością dopasujesz go do swojej jadalni.  VERDE

ZESTAW

Zestaw LUTTICH  |  stół LUTTICH, krzesła LUTTICH

naturalne 
drewno
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Zestaw MADISON  |  stół MADISON, krzesła MADISON

"Wybierz swoją wersję zestawu Porto. Dwa kolory 
do wyboru pozwolą Ci stworzyć jadalnię, o jakiej 
marzysz."

krzesło MADISON stół MADISON ława MADISON
krzesło PORTO

szer./gł./wys. 45/53/96,5 cm,  
kolor: dąb brąz | tk. RIVIERA 100  
 

szer./dł./wys. 90/150-200/77 cm,  
kolor: dąb brąz | czarny

szer./dł./wys. 60/110/54,5 cm,  
kolor: dąb brąz | czarny

szer./gł./wys. 45/50/93 cm,  
kolor: biały / tk. 1325, 
dąb naturalny | tk. Kair 2624

szer./dł./wys. 90/160-200/76 cm,  
kolor: modrzew sibiu jasny/sosna 
larico, dąb burlington allover 

szer./dł./wys. 60/115/50 cm,  
kolor: modrzew sibiu jasny/sosna 
larico, dąb burlington allover 

ława LAW/115

stół STO/7/16

NOWOŚĆ

MADISON
ZESTAW

Te wyraziste meble nie będą 
tłem lecz pierwszoplanowym 
aktorem w Twojej jadalni.  
Oryginalne, dzięki drewnianym, 
strzelistym nogom umieszczonym 
pod skosem. Piękne, dzięki bla-
tom, które w całości pokryte są 
naturalnym fornirem.

ZESTAWY
KATEGORIA

Kształt powszechnie znany, a mimo to oczywiste jest, że 
zestaw Porto daleki jest od banału. Powierzchnię blatu  
stołu możesz zwiększyć nawet do 200 cm – zyskasz  
więcej miejsca dla gości i przestrzeń na popisowe potrawy. PORTO

ZESTAW
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szer./gł./wys. 44/50/96 cm,  
kolor: dąb stirling / tk. 2059  
 

krzesło GENT/2
szer./dł./wys. 90/160-200-240/76 cm,  
kolor: dąb stirling  
 

stół STO/7/16

szer./dł./wys. 80/140-180/77 cm,  
kolor: dąb april 
 

stół PATRAS

szer./dł./wys. 65/130/50 cm,  
kolor: dąb stirling  

ława LAW/5/13
szer./dł./wys. 65/130/40 cm,  
kolor: dąb stirling 

ława LAW/4/13

szer./dł./wys. 80/140-180/77 cm,  
kolor: dąb april 
 

stół  
PATRAS 

szer./dł./wys. 60/100/50,5 cm,  
kolor: dąb april

ława PATRAS

szer./gł./wys. 
45/50/93 cm,  
kolor: dąb stirling | tk. HC 21 

krzesło PAELLA
szer./dł./wys. 
100/110-165/77 cm,  
kolor: dąb april, dąb sonoma

stół STO/110/100
szer./dł./wys.64/64/46 cm,  
kolor: dąb sonoma, dąb  
monument, dąb april, wenge

szer./dł./wys. 64/106/46 cm,  
kolor: dąb sonoma, dąb  
monument, dąb april, wenge

ława RUMBI 64 ława RUMBI 106

Z zestawem Gent stworzysz jadalnię w pełnym tego słowa znaczeniu - wytworną niczym 
pałacowe wnętrza. Przy tak pięknym stole każdy posiłek będzie smakował wyjątkowo.  
Możesz codziennie cieszyć oczy takim luksusem.

Kada to forma najbardziej bliska - prosta, przejrzysta  
i oszczędna. Mocne kolory mebli tonuje i wycisza  
delikatna linia formy. Z pewnością pięknie zintegrują się  
z wystrojem Twojego domu.

GENTZESTAW

KADA
ZESTAWY
KATEGORIA

szer./gł./wys. 44/51/94,5 cm,  
kolor: dąb april | tk. HC 21  
 

krzesło PATRAS

szer./gł./wys. 44/51/94,5 cm,  
kolor: dąb april | tk. HC 21  
 

krzesło PATRAS

ZESTAW

Odkryj nową odsłonę klasyki. Meble w ciepłym odcieniu  
dębu przyciągają wzrok prostą formą oraz pięknym  
wykończeniem. Zwróć uwagę na oparcia oraz siedziska  
krzeseł, pokryte piękną tkaniną w kontrastującym szarym  
kolorze. 

PATRASZESTAW

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Klasyka w najlepszym wydaniu. Natalia w całej swojej postaci jest ucztą 
dla oczu. Klasyczne formy, eleganckie zdobienia i głęboki kolor brązu.  
W takiej jadalni aż chciałoby się zostać chwilę dłużej.

Bawaria to wyjątkowa propozycja dla osób, które cenią sobie spotkania 
 w dużym gronie. Rozkładany blat stołu Bawaria Max pozwoli ugościć 
 14 osób i cieszyć się wspólnymi posiłkami. Elementy przedłużające  
znajdziesz pod blatem, dzięki czemu masz je zawsze pod ręką.

szer./gł./wys. 46/55/94 cm,  
kolor: wiśnia primavera  
tk. 1094

krzesło NATALIA

szer./gł./wys. 46/55/94 cm,  
kolor: orzech włoski / tk. 1090, 
orzech włoski | tk. 1010

krzesło BAWARIA

szer./dł./wys. 
90/160-210/80 cm,  
kolor: wiśnia primavera  

stół NATALIA STO 160
szer./dł./wys. 
65/120/55,5 cm,  
kolor: wiśnia primavera  

ława NATALIA LAW 120

szer./dł./wys. 100/160-360/78 cm,  
kolor: orzech włoski  

stół BAWARIA MAX
szer./dł./wys. 90/160-200 /78 cm,  
kolor: orzech włoski 

stół BAWARIA DSTO 150

dla rodziny i przyjaciół. Rozłóż blat i ciesz się swobodną 
przestrzenią dla siebie i najbliższych. 

1

JESZCZE WIĘCEJ MIEJSCA...

ZESTAWY
KATEGORIA

dostępny także  
stół NATALIA STO 140

Zestaw NATALIA  |  stół DSTO 150, krzesła DKRS II

NATALIA

BAWARIA

ZESTAW

ZESTAW
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szer./gł./wys. 45/55/98 cm,  
kolor: kasztan | tk. 1323 

krzesło EKRS

szer./dł./wys. 
65/130/51,5 cm,  
kolor: kasztan 

ława ELAW 130

szer./gł./wys. 44/53/94,5 cm,  
kolor: kasztan | tk. 1323 
 

krzesło KENT SMALL

szer./dł./wys. 
67/134-174/60-76 cm,  
kolor: kasztan 

ławostół ELAST 130/170

szer./dł./wys. 90/160-200/76,5 cm,  
kolor: kasztan 

stół ESTO 160

szer./dł./wys. 
100/160-360/78 cm,  
kolor: kasztan

stół KENT MAX

krzesło  
EKRS_P

ZESTAWY
KATEGORIA

ława  ELAW 130Zestaw KENT  |  stół ESTO 160,  krzesła EKRS i EKRS_P

stół ESTO 160, krzesła EKRS

Kent to jeszcze więcej możliwości dla Twojej jadalni. Wybierz odpo-
wiedni model krzesła (z podłokietnikami lub bez), a potem stół o 
wielkości, która przyda Ci się najbardziej. Dopasuj meble do siebie i 
wnętrza! Styl obroni się sam.

KENTZESTAW
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Wybierz wielkość i kolor blatu

dł./szer.: 160x80 cm dł./szer.: 180x90 cm

1
BLATY

dł./szer.: 120x80 cm dł./szer.: 140x80 cm

MODRZEW SIBIU  
ZŁOTY

MODRZEW SIBIU  
JASNY

DĄB SONOMA DĄB  
BURLINGTON

BIAŁY  
ALPEJSKI

BLAT Z FORNIREM  
O GRUBOŚCI 4 cmBLATY O GRUBOŚCI 2,2 cm

DĄB NATURALNY 
(FORNIR)

Dobierz kolor i kształt nóżek2
NÓŻKI

NOGI DREWNIANE

TOCZONE SKOŚNEPROSTOKĄTNE TRAPEZ-SKOŚNETRAPEZ PROSTE-KWADRAT

NOGI DREWNIANE NOGI METALOWE

MODRZEW SIBIU ZŁOTY 
TX118

DĄB SONOMA 
TX069

DĄB BURLINGTON 
TX099

NOGI METALOWE

CZARNY KRYJĄCY  
TX058 / RAL9005

SZARY KRYJĄCY
 RAL7040

BIAŁY KRYJĄCY 
TX098 / RAL9016

ULTRA IIULTRA BERGEN ALLA 4 KORY RORY

Potrzebujesz więcej miejsca na stole? Dobierz powiększające dostawki3
DOSTAWKI

Dobierz pasujące krzesła4
KRZESŁA

VARIO 2

BIAŁY DĄB BURLINGTON MODRZEW SIBIU 
JASNY

MODRZEW SIBIU  
ZŁOTY 

DĄB SONOMA FORNIR - DĄB  
NATURALNY

WKŁADKI  
O GRUBOŚCI 4 cm 

występują w szerokościach 80, 
90 cm i długości 40 cm

WKŁADKI O GRUBOŚCI 2,2 cm występują w szerokościach 80, 90 cm i długości 40 cm

SKOMPONUJ własny stół w       krokach

VARIO MODERN
Wybierz model, zmień blat, kolor, rodzaj nóg, dobierz rozmiar. Stwórz stół, który  
wyrazi Ciebie i idealnie dopasuje się do Twojego wnętrza.
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szer./dł./wys. 
95/180-240/77 cm,  
kolor: dąb sonoma

stół STO/180/95

Każdy z nas jest inny. Właśnie te różnice inspirują nas, by two-
rzyć produkty różnorodne. Pamiętaj, że śmiało możesz je ze 
sobą miksować. Kolory, kształty, tkaniny - wybieraj i ciesz się 
designem!

szer./wys. 
70/75 cm,  
kolor: dąb sonoma | biały 

stół IKKA

szer./dł./wys. 
69/69/76 cm,  
kolor: dąb burlington allover, 
biały alpejski, dąb burlington  
allover/modrzew sibiu szary 

stół BRYK MINI

szer./dł./wys. 
90/150-190/79 cm,  
kolor: dąb riviera,  
dąb sonoma,  
biały alpejski 

stół COSME

szer./dł./wys. 
90/160-210/78 cm,  
kolor: wenge, dąb sonoma 

stół AJPI

szer./dł./wys. 
85/140-190/77 cm,  
kolor: dąb sonoma 

stół RESTEN

szer./dł./wys. 
80/120/75 cm,  
kolor: szkło beżowe |  
przezroczyste | nogi stalowe

stół BREAKE

szer./dł./wys. 
90/140-220/76 cm,  
kolor: biały alpejski

stół TRAWERS 2W
szer./dł./wys. 
75/75/73 cm,  
kolor: dąb sonoma | chrom,  
biały alpejski | chrom 

stół MIKLA

szer./dł./wys. 
80/137,5/78 cm,  
kolor: dąb burlington allover, 
biały alpejski, dąb sonoma 

stół STO/138 (BiS)

STOŁY
ZESTAW VERDE  |  stół VERDE + krzesła VERDE
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Wygodne krzesło niejedno ma imię. Pomyśl, ile czasu spędzasz 
wspólnie z rodziną przy stole i jakiego komfortu oczekujesz. 
Do wyboru masz wiele modeli krzeseł. Każdy z nich ma "to 
coś". 

krzesło BELIA

krzesło IDENTO

szer./gł./wys. 
44/53/97 cm,  
kolor:  dąb naturalny | Baku 4, 
dąb sonoma | Endo 7713 ,  
biały ciepły | Adel

szer./gł./wys. 
44/57/95 cm,  
kolor: biały ciepły 
| tk. 2053 

krzesło TRIO 2krzesło TOP 2
szer./gł./wys. 
46/49/107 cm,  
kolor: biały | tk. 2030,  
wenge | tk. 1304

szer./gł./wys. 
42/50/96 cm,  
kolor: 
dąb sonoma |  
tk. Kair 2624

krzesło KORY
szer./gł./wys. 
43/52/91 cm,  
kolor: MONOLITH 85
| M5018G | metal 

krzesło IKKA
szer./gł./wys. 
41/45/81 cm,  
kolor: dąb sonoma  
| tk. 1089 

krzesło FILO
szer./gł./wys. 
44/51/94,5 cm,  
kolor: dąb sonoma | Sawana 84, 
biały ciepły | Sawana 84

krzesło RORY

szer./gł./wys. 
43/52/91 cm,  
kolor: MONOLITH 92 
| SANFLEX B261 | metal

krzesło  
PATYCZAK PROWANSALSKI

szer./gł./wys. 
42/49/85 cm,  
kolor: biały 

krzesło  
PATYCZAK MODERN

szer./gł./wys. 
44/47/82 cm,  
kolor: biały 

KRZESŁA

stół STO 110/75 + krzesła ALLA 4

NOWOŚĆ
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ŁAWA HOLTEN  |  szer./dł./wys. 65/110 /45,5 cm, kolor: biały/dąb wotan

ŁAWA DAISY  |  szer./dł./wys. 60/110/40 cm, kolor: biały połysk

"Odpowiednia ława to taka, która oprócz swojej podstawowej 
funkcji zdobi pomieszczenie. Dlatego nasze ławy są nie tylko 
praktyczne. Dbamy o to, by przy każdej okazji prezentowały się 
doskonale!"

ŁAWY

szer./dł./wys. 
60/120/45 cm,  
kolor:  biały, dąb wotan, 
dąb stirling, dąb sonoma,  
wenge

szer./dł./wys. 
60/80/50 cm,  
kolor: dąb wotan/szkło 
białe, dąb april/szkło 
czarne

ława GLIMP ława CAMPO

szer./dł./wys. 
75/75/50,5 cm,  
kolor: dąb baltic | biały 
połysk

ława VIRTUS

szer./dł./wys. 
56/115/45,5 cm,  
kolor: blat: czarny, biały ciepły,
modrzew sibiu złoty
nogi: czarny, dąb sonoma, 
modrzew sibiu złoty

ława TRIANGO S
szer./wys. 
45/47 cm,  
kolor: biały | buk 
naturalny

ława TXL_14

Niewielkie rozmiary, ogromny potencjał. Te kompaktowe, ale niezwykle 
funkcjonalne ławy, pomogą Ci szybko i łatwo zmienić wystrój każdego 
wnętrza. Wybierz swój styl. 

67,5/67,5/47,5 cm,  
kolor: dąb sonoma, 
biały alpejski, dąb stirling

ława ODETTE

szer./dł./wys. 
60/130/45 cm,  
kolor: biały | dąb westminster

szer./dł./wys. 
60/120/45,5 cm,  
kolor: dąb wotan | biały 
połysk

ława DREVISO

ława ZELE

szer./dł./wys. 
56/115/45,5 cm,  
kolor: dąb sonoma, biały

ława NEPO PLUS

szer./dł./wys.  60/80/50 cm, kolor: dąb wotan/szkło białe
ŁAWA CAMPO

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Kolory definiują styl pomieszczenia. Baw się nimi, eksperymentuj i dobieraj według swojego 
gustu. Zobaczysz, że pokochasz wnętrze, w którym zagoszczą. 

produkt o wyjątkowych walorach  
estetycznych

produkt dostępny w stałej,  
wyjątkowo atrakcyjnej cenie

produkt z wybitnie dobrym stosunkiem  
ceny do jakości

TKANIN I DREWNA
KOLORY

Wierzymy, że piękny projekt powinien pasować do Twojego gustu i sty-
lu życia. Dlatego wiele modeli krzeseł oraz foteli, a także stołów, które 
znajdziesz w tym katalogu, możesz zmieniać, dobierając odpowiednią 
kolorystykę drewna bądź tkaninę.  

Chesz zaprojektować własny mebel?  
Szukaj produktów oznaczonych tymi symbolami.

ZOSTAŃ PROJEKTANTEM

JESTEŚMY TUTAJ, ABY CI POMÓC

Zapytaj o wzorniki naszych konsultantów w salonach 
Black Red White. Więcej informacji na temat stołów, 
krzeseł i ław znajdziesz na brw.pl

tkaniny  
do wyboru

kolory drewna  
do wyboru
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Black Red White S.A.
23-400 Biłgoraj 

ul. Krzeszowska 63

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszystkie dane zawarte w katalogu są 
aktualne w miesiącu oddania katalogu do druku (10/2019). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku 
zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie internetowej brw.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi  
(uwzględniają wykończenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić 
od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia wnętrz. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w 
cenę mebli. Większość mebli prezentowanych w katalogu jest sprzedawana w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, 
czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Poszczególne towary mogą zostać wycofane  
z oferty w przypadku braku ich dostępności u producenta. Asortyment dostępny w poszczególnych punktach sprzedaży może być różny.
 
Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym.  
W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.
 

Kupuj online na brw.pl

Dział Obsługi Klienta
T: +48 84 68 50 202 

E-mail: bok@brwsa.pl

z konsultantem
CHAT ONLINE

PROMOCJE
Aktualne

24 h/7 dni w tygodniu.

FACEBOOK  
INSTAGRAM
PINTEREST

Social media

z poradami  
i inspiracjami

BLOG
MEBLE, DODATKI 
I AKCESORIA

Szeroki asortyment

FILMY
PRODUKTOWE

odbiór w salonie
DARMOWY 

KONFIGURATORY 
MEBLI

DOŁĄCZ DO NAS:

SHOP  
THE LOOK

Dostawa do domu lub 


