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STOŁY I KRZESŁA

JAKOŚĆ
PRODUKCJI
TAK POWSTAJĄ
MEBLE…
Misją naszej firmy jest produkcja wysokiej
jakości stołów i krzeseł charakteryzujących
się niepowtarzalnym wzornictwem i zastosowaniem praktycznych rozwiązań.
Wszystko zaczyna się od drewna. To z niego
produkowana jest większość krzeseł oraz
elementy stołów.
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1
Produkcja wysokiej jakości
mebli wymaga odpowiednich
warunków, dlatego nasza
fabryka została wyposażona
w nowoczesny park maszynowy.

2

Najnowsze technologie, które
stosujemy, dają szerokie możliwości
obróbki i wykończenia materiałów
używanych do produkcji mebli.

3

Każdego dnia produkujemy ok. 500
krzeseł i 50 foteli na rynek krajowy
i niemal 100 krzeseł na eksport.

4

Zdecydowana
większość
stołów i krzeseł powstaje z
drewna bukowego.

5

Przygotowujemy konstrukcję
- jedyną w swoim rodzaju,
solidną bazę dla całości.

Nasze meble tworzą ludzie - to
praca ich rąk sprawia, że do domów
klientów trafiają nasze wyroby.

6

Większość czynności przy produkcji
krzeseł jest zautomatyzowana.
Niektóre etapy wymagają jednak
pracy ręcznej.
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7
Kiedy tworzy się kompletna
konstrukcja krzesła, toczą
się prace nad jego obiciem.
Każdego dnia w zakładzie
powstaje 100 pokrowców.

8

Skrojony na miarę pokrowiec nakładamy
na siedzisko mebla. Dopasowujemy
każdy detal, naciągamy tkaninę, by
całość zadowoliła tych najbardziej
wymagających.

9

Wiele osób pracuje nad tym, by
produkowane w fabryce krzesła były
nie tylko trwale, ale również piękne.

WYBIERZ

IDEALNĄ TKANINĘ
Jaka powinna być idealna tkanina? Wyrazista i pełna koloru,
czy może subtelna i stonowana? Wolisz, żeby świetnie
wyglądała, a może jednak była bardziej praktyczna?
A może jedno i drugie? Wybierz obicie krzeseł dopasowane
do Twoich potrzeb i upodobań.
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ZOSTAŃ

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

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

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!

WIĘCEJ INSPIRACJI

STOŁY I KRZESŁA

ZESTAWY

Zapraszamy wszystkich do stołu

W CENTRUM
WYDARZEŃ
Odpowiedni stół i krzesła to podstawa dobrze urządzonej
kuchni lub jadalni. Barwy inspirowane naturą, oryginalne
wzory, nowoczesne i klasyczne kształty. Wytrzymałe, trwałe
i ekologiczne materiały. Nasze stoły i krzesła tworzymy zgodnie
z najnowszymi trendami. Podążamy za współczesnym
designem i dbamy o najdrobniejsze szczegóły. To wszystko
sprawia, że nasze meble są naprawdę wyjątkowe.
Poznaj szeroki asortyment zestawów jadalnianych. Wybieraj
spośród bogatej oferty stołów i krzeseł w różnych stylach
i kolorach.

14-15

ZESTAWY

STOŁY I KRZESŁASTOŁY
| ZESTAWY
I KRZESŁA
- UNIWERSALNY
| ZESTAWY

ZESTAW

VARIO FUSION

16-17

ZESTAWY

Rozkładany stół Vario Fusion to idealne połączenie funkcjonalności
i solidności wykonania. Zachwycający blat fornirowany oddaje
piękno naturalnego usłojenia drewna, a zestawione z nim metalowe,
czarne nogi nadają mu industrialnego charakteru.
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ROZMIARY BLATÓW

90x140 rozkładany do 190

90x160 rozkładany do 210

RODZAJE NÓG

skośne

18-19

prostokątne

ZESTAWY

trapezowe
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KOLORY BLATÓW

stół VARIO FUSION
szer./dł./wys. 90/140-190/76 cm
kolor: dąb bielony

stół VARIO FUSION
szer./dł./wys. 90/140-190/76 cm
kolor: dąb naturalny

stół VARIO FUSION
szer./dł./wys. 90/140-190/76 cm
kolor: chromix biały

stół VARIO FUSION
szer./dł./wys. 90/140-190/76 cm
kolor: orzech columbia

stół VARIO FUSION
szer./dł./wys. 90/140-190/76 cm
kolor: dąb czarny

stół VARIO FUSION
szer./dł./wys. 90/140-190/76 cm
kolor: metal slate szary

Zestaw ALAMEDA | stół xxxxxxx, krzesła xxxxxxx

20-21

ZESTAWY

STOŁY I KRZESŁA | ZESTAWY - NOWOCZESNY

ZESTAW

ALAMEDA
Rozkładany blat z wyraźnym
rysunkiem usłojenia i naturalne,
lakierowane drewno - stół
Alameda to najwyższej jakości
rozwiązania. Dopełnieniem są
krzesła - niezwykle wygodne dzięki
wzmocnionemu, aksamitnemu
siedzisku w kolorze głębokiej
zieleni.

krzesło

ALAMEDA

szer./gł./wys.
47,5/58,5/95 cm,
kolor: biały
tk.: SALVADOR 7 GREEN

stół

ALAMEDA

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

ZESTAW

BERGEN

22-23

ZESTAWY

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.
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krzesło

krzesło

stół

ława

szer./gł./wys.
45/50/95 cm,
kolor: modrzew
sibiu złoty
tk.Aruba 18 Grey

szer./gł./wys.
45/50/95 cm,
kolor: modrzew
sibiu złoty
tk.Solar 99 Black

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

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

BERGEN

BERGEN

STO/160

LAW/130

ZESTAW

ANTWERPEN

ławka

LAK/5/13

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

ława

LAW/4/8

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

krzesło VKRM/2
szer./gł./wys. 47/53/98 cm,
kolory:
- biały ciepły | tk. Endo 7713 Taupe
- dąb sonoma | tk. Amore 57 Beige

24-25

ZESTAWY

stół

STO/7/16

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

ława LAW/4/13
szer./dł./wys. 65/130/40 cm,
kolor: modrzew sibiu
jasny | sosna larico
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ZESTAW

FILO

Zestaw FILO | stół FILO, krzesła LIZA

Prosta forma, uniwersalna kolorystyka, rozkładany blat pokryty
laminatem i podwójne nogi
zapewniające stabilność to
niekwestionowane atuty stołu
Filo.
Ze
stołem
idealnie
komponują się krzesła Liza
o delikatnie profilowanej linii
oparć i miękkim siedzisku
wykonanym z trwałej ekoskóry.

krzesło

LIZA

szer./gł./wys. 44/53/96 cm,
kolor: biały ciepły
tk. Madryt 995 Grey

stół

FILO
szer./dł./wys.
90/160-299,5/78 cm,
kolor: biały alpejski

"Dzięki 3 wkładkom chowanym pod stołem rozkładany
blat możesz łatwo przedłużyć do długości 299,5 cm
i zyskać miejsce dla dodatkowych gości. "

ZESTAW

ROLESŁAW
ALLA 3
Okrągła forma stołu Rolesław
zyskuje w otoczeniu krzeseł
Alla o prostym, skandynawskim
designie. Piękne meble idealne
do pięknej jadalni.

stół

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

stół

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

krzesło

ALLA 4

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

26-27

ZESTAWY

krzesło

ALLA 3

szer./gł./wys. 44/54/96,5 cm,
kolor: biały ciepły/tk. Adel 6 Grey,
dąb sonoma/tk. Endo 7713 Taupe,
dąb stirling/tk. Soro 90 Grey
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"Postaw na minimalizm
formy i naturalne materiały.
Poznaj niezwykłą kolekcję
drewnianych krzeseł ze
szczebelkowym
oparciem
i nogami montowanymi pod
skosem i stwórz zachwycające
aranżacje salonu, gabinetu
i jadalni. Do wyboru masz aż
10 kolorów wybarwień."

krzesło

krzesło

fotel

PATYCZAK
PROWANSALSKI

PATYCZAK
MODERN

PATYCZAK

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

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

szer./gł./wys.
51/50/77 cm,
kolor: biały ciepły

ZESTAW

LUCAN

28-29

Posiłki jadane w pięknym otoczeniu smakują lepiej. Poznaj niezwykły stół z okrągłym rozkładanym
blatem i finezyjnie zdobionymi nóżkami. Do wyboru masz aż 4 modele nóg i 2 warianty
kolorystyczne. Stwórz własną wersję idealnego stołu do jadalni i ciesz się swobodą wyboru.

Zestaw LUCAN 4 | stół LUCAN 4, krzesła LIZA
ZESTAWY

STOŁY I KRZESŁA | ZESTAWY - SKANDYNAWSKI

4 RODZAJE NÓG
DO WYBORU

Zestaw LUCAN 4 | stół LUCAN 4, krzesła LIZA

krzesło

LIZA

szer./gł./wys.
44/53/96 cm,
kolor: biały ciepły
tk.: Madryt 995 Grey

stół

LUCAN 1

stół

LUCAN 2

stół

LUCAN 3

stół

LUCAN 4

szer./dł./wys. 95/95-195/76 cm, kolor: grafit (fot.),biały

ZESTAW

FARIO

Lekka, nowoczesna sylwetka
stołu w każdej sytuacji sprawdzi
się perfekcyjnie. Dopełnieniem
stylizacji są eleganckie krzesła
z solidnym, profilowanym stelażem wykonanym z naturalnego
drewna bukowego. Z kolekcją
Fario wnętrze jadalni nabierze
niepowtarzalnego charakteru.

krzesło FARIO
szer./gł./wys. 46/54/85 cm,
kolor:
biały ciepły/tk. Mindelo 12 Grey (fot.),
dąb sonoma/tk. Mindelo 12 Grey

„Dzięki starannie ukrytej
wewnątrz stołu wkładce
możesz wydłużyć blat
i zyskać dodatkowe miejsce
dla niespodziewanych gości.
Do wyboru masz dwa
warianty kolorystyczne
wkładki.”

stół

FARIO

szer./dł./wys. 80/120-160/78 cm,
kolor: biały alpejski (fot.),
dąb sonoma

30-31

ZESTAWY

rozłożony
dł. 160 cm
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ZESTAW

IKKA

Szukasz inspiracji na ciekawą
aranżację swojej jadalni?
Wybierz kompaktowy, okrągły
stół Ikka ze stelażem wykonanym z naturalnego drewna.
Do stołu dobierz wygodne
krzesła z tapicerowanym
siedziskiem w intensywnych
kolorach - morskim i żółtym.
Takie połączenia są zawsze
trendy!

krzesło

IKKA

szer./gł./wys. 41/45/81 cm,
kolor: dąb sonoma/
tk. Otusso 10 Turquoise (fot.),
dąb sonoma/tk. Eco Soft 1 White,
dąb sonoma/tk. Otusso 14 Yellow

stół

IKKA

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

ZESTAW

HOLTEN 2

32-33

ZESTAWY

Zestaw gotowy na wszystko. W ciągu jednej chwili możesz rozłożyć blat stołu Holten ze 160
aż do 210 cm, a to wszystko dzięki wkładce przedłużającej, którą schowasz w środku.
Dopełnieniem aranżacji są eleganckie, delikatnie profilowane krzesła z wygodnym siedziskiem
i oparciem w dwóch kolorach do wyboru.
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krzesło HOLTEN 2

krzesło HOLTEN 2

stół

HOLTEN 2

szer./gł./wys.
47,5/53/94 cm,
kolor: biały/
tk. SOLAR 79 BLUE

szer./dł./wys.
47,5/53/94 cm,
kolor: biały/
tk. SORO 90 GREY

szer./dł./wys.
90/160-210/76 cm,
kolor: dąb wotan/biały
alpejski

ława

HOLTEN

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

ZESTAW

STO/110/75
MARYNARZ PION
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.

34-35

ZESTAWY

krzesło

stół

szer./gł./wys. 46/53/95 cm,
kolor: biały ciepły/tk.Adel 6 Grey (fot.),
dąb sonoma/tk.Endo 7713 Taupe,
dąb stirling/tk.Soro 90 Grey

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

MARYNARZ PION

STO/110/75

STOŁY I KRZESŁA | ZESTAWY - UNIWERSALNY

ZESTAW

IDENTO

krzesło

Odkryj na nowo urok wspólnych posiłków. Wybierz
elegancki stół, ławę i krzesła z kolekcji Idento. Biały,
rozkładany stół stanie się centrum rodzinnych spotkań
przy kawie i wspólnym posiłku.

ława

IDENTO

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

stół

IDENTO

szer./dł./wys.
85/145-185/77 cm,
kolor: biały

IDENTO

szer./gł./wys.
44/57/95 cm,
kolor: biały ciepły/tk. Novel 13 Grey (fot.),
biały ciepły/tk. Otusso 21 Blue

stół
stół
IDENTO
IDENTO
szer./dł./wys.
85/145-185/77 cm,
kolor: biały

Wygodne tapicerowane
krzesła Idento w całości
pokryte są miękką w dotyku
tkaniną w dwóch kolorach
do wyboru - szarym lub
niebieskim.

krzesło

IDENTO

szer./gł./wys.
44/57/95 cm,
kolor: biały ciepły/tk. Novel 13 Grey (fot.),
kolor: biały ciepły/tk. Otusso 21 Blue

ZESTAW

BERNARDIN
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.

36-37

ZESTAWY

krzesło

BERNARDIN

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

stół BERNARDIN
szer./dł./wys.
95/95-195/76 cm,
kolor: dąb riviera, dąb sonoma
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krzesło ALLA 3
szer./gł./wys. 44/54/96,5 cm,

krzesło MARYNARZ POZIOM
szer./gł./wys. 46/53/95 cm,

stół

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

kolor: dąb sonoma (fot.), wenge
magia, dąb wotan

ZESTAW

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

BRYK

szer./dł./wys. 80/140-180/76 cm,

ZESTAW

PATRAS

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 delikatnym
brązowym odcieniu.

ława

PATRAS

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

Stelaż z drewna bukowego dodatkowo
wzmocniono poziomymi poprzeczkami,
zapewniając mu większą stabilność.

stół

PATRAS

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

38-39

ZESTAWY

krzesło

PATRAS

szer./gł./wys. 44/51/94,5 cm,
kolor: dąb april
tk. Enjoy Silver 20

krzesło

PATRAS

szer./gł./wys. 44/51/94,5 cm,
kolor: dąb april | tk. INARI 23
BROWN
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ZESTAW

KALIO

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

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

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

ława LAW/110
szer./dł./wys. 65/110/47 cm,
kolor: biały I akacja złota

"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."
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ZESTAW

GENT
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.

krzesło

GENT/2

szer./gł./wys. 44/50/96 cm,
kolor: dąb stirling
tk. Sahara 16 Black

ława

LAW/4/13

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

stół

STO/7/16

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

krzesło

GENT/2

szer./gł./wys. 44/50/96 cm,
kolor: dąb stirling
tk. RIVIERA 38

ława

LAW/5/13

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

OSTIA

Poznaj kolekcję Ostia. Solidny, duży
stół z rozkładanym blatem stanie się
centralnym punktem jadalni. Połączenie naturalnego odcienia drewna z
widocznym usłojeniem i czarnego
połysku daje niepowtarzalny efekt.
Dopełnieniem stylizacji są wygodne
tapicerowane krzesła z siedziskiem i
oparciem w odcieniu głębokiej czerni.

krzesło OSTIA

ława OSTIA

stół OSTIA

szer./gł./wys.
46/55/98 cm,
kolor: dąb naturalny
tk.: Solar 99 Black

szer./dł./wys.
58/117/52 cm,
kolor: dąb artisan/dąb czarny

szer./dł./wys.
90/160-200/76,5 cm,
kolor: dąb artisan/dąb czarny

ZESTAW

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

krzesło

MADISON

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

stół

MADISON

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

ława

MADISON

szer./dł./wys. 60/110/54,5 cm,
kolor: dąb brąz | czarny
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Zestaw NATALIA | stół STO 160,
krzesła NATALIA

Zestaw NATALIA | stół STO 160, krzesła NATALIA
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ZESTAWY

Zestaw NATALIA | stół STO 160,
krzesła NATALIA
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ZESTAW

NATALIA
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.

dostępny także
stół NATALIA STO 140

krzesło

NATALIA

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

stół

NATALIA STO 160

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

Zestaw NATALIA
stół STO 160, krzesła NATALIA

ława

NATALIA LAW 120

szer./dł./wys.
65/120/55,5 cm,
kolor: wiśnia primavera

ZESTAW

KENT
Kent to jeszcze więcej możliwości dla Twojej jadalni. Wybierz odpowiedni 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.

krzesło

KENT_P

tk.: Aruba 3 Beige
krzesło

KENT

szer./gł./wys. 45/55/98 cm,
kolor: kasztan
tk.: Aruba 3 Beige

krzesło

KENT SMALL

szer./gł./wys. 44/53/94,5 cm,
kolor: kasztan
tk.: Aruba 3 Beige

stół

ESTO 160

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

stół po rozłożeniu

ławostół

ELAST 130/170

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

ELAW 130

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

stół

KENT MAX

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

STOŁY I KRZESŁA | ZESTAWY - SOLIDNY

stół ESTO 160, krzesło KENT

Zestaw KENT | stół ESTO 160, krzesło KENT i KENT_P

ława ELAW 130

Zestaw BAWARIA | stół DSTO 150,
krzesła BAWARIA

Zestaw BAWARIA | stół DSTO 150, krzesła BAWARIA
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Ława DLAW120
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ZESTAW

BAWARIA
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.

krzesło

BAWARIA DKRS

szer./gł./wys. 46/55/94 cm,
kolor: orzech włoski /
tk. Granat Navy (fot.)
kolor: orzech włoski
tk. Wella 2 Brown

stół

BAWARIA DSTO 150

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

krzesło

BAWARIA DKRS_P

szer./gł./wys. 46/55/94 cm,
kolor: orzech włoski /
tk. Granat Navy (fot.)
kolor: orzech włoski
tk. Wella 2 Brown

ława

BAWARIA DLAW 120

szer./dł./wys. 68/120 /54 cm,
kolor: orzech włoski

stół

BAWARIA MAX

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

Dla Twojej wygody

PROSIMY KRZESŁA
DO STOŁU!
Krzesło może stać się najpiękniejszą dekoracją stołu lub
idealnie go dopełniać. To od Ciebie zależy, jaki efekt chcesz
osiągnąć. Skorzystaj ze swobody, jaką dajemy Ci, projektując
nasze meble. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
Prezentujemy krzesła inspirowane współczesnym designem,
dostępne w wielu ciekawych kolorach i wzorach, wykonane
z różnych materiałów. Każde jest wyjątkowe. Znajdź to, które
chętnie postawisz przy swoim stole.
Szeroka gama wzorów umożliwia dopasowanie krzeseł
do różnorodnych stylów. Oprócz stałej oferty oferujemy
również produkty dostępne na indywidualne zamówienie Klienta.
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KRZESŁA
krzesło

ALLA 3
szer./gł./wys. 44/54/96,5 cm,
kolor:
biały ciepły/tk. Adel 6 Grey (fot.),
dąb sonoma/tk. Endo 7713 Taupe,
dąb stirling/tk. Soro 90 Grey

krzesło

BELIA

szer./gł./wys. 44/53/97 cm,
kolor:
biały ciepły/tk. Adel 6 Grey (fot.),
dąb natural/tk. Baku 4 Grey,
dąb sonoma/tk. Endo 7713 Taupe

krzesło

Krzesło IKKA

54-55

KRZESŁA

PAELLA

szer./gł./wys. 45/50/93 cm,
kolor:
dąb april/tk. Otusso 23 Grey
(fot.),
dąb april/tk. Enjoy Silver 20
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krzesło

krzesło

krzesło

krzesło

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

szer./gł./wys.
44/51/94,5 cm,
kolor:
biały ciepły/tk. Sawana 84 (fot.),
dąb sonoma/tk. Sawana 84

szer./gł./wys. 46/49/107 cm,
kolor:
biały/tk. Orinoco 24 (fot.),
biały/tk. Aruba 18 Grey,
wenge/tk. Gordon 22 Beige

szer./gł./wys. 46/53/95 cm,
kolor:
biały ciepły/tk. Adel 6 Grey (fot.),
dąb sonoma/tk. Endo 7713 Taupe,
dąb stirling/tk. Soro 90 Grey

ALLA 4

krzesło

ROBI

szer./gł./wys. 43/50/92 cm,
kolor:
biały ciepły/tk.Adel 6 Grey
dąb natural/
tk. Baku 4 Grey

krzesło

SALTA

szer./gł./wys.
44/51/95 cm,
kolor:
dąb sonoma/tk. Solo 262

FILO

TRIO 2

krzesło ALLANIS 2
szer./gł./wys. 44/54/96,5 cm,
kolor:
biały ciepły/tk. Adel 3 Taupe (fot.),
dąb sonoma/
tk. Endo 7713 Taupe

krzesło

TOP 2

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

MARYNARZ PION

krzesło

MARYNARZ POZIOM

krzesło

szer./gł./wys. 46/53/95 cm,
kolor:
dąb stirling/tk. Soro 90 Grey (fot.),
dąb sonoma/tk. Endo 7713 Taupe,
biały ciepły/tk. Adel 6 Grey

szer./gł./wys. 45/50/95 cm,
kolor: modrzew sibiu złoty/
tk. Solar 99 Black (fot.),
modrzew sibiu złoty/
tk. Aruba 18 Grey

krzesło

IKKA

szer./gł./wys. 41/45/81 cm,
kolor: dąb sonoma/
tk. Otusso 14 Yellow (fot.),
dąb sonoma/tk. Otusso 10 Turquoise,
dąb sonoma/tk. Eco Soft 1 White

krzesło

BERGEN

BERNARDIN

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

krzesło

VERDE

szer./gł./wys.
44/49/89,5 cm,
kolor: dąb naturalny
tk. Arlon 1674 Beige

krzesło

NINA 2

szer./gł./wys. 45/49,5/84 cm,
kolor:
dąb sonoma/tk. Solar 96 (fot.),
biały ciepły/tk. Milton New 03

krzesło

NINA 2

szer./gł./wys.
45/49,5/84 cm,
kolor: czarny/
tk. Soro 97 Grey

krzesło

VARIO 1

szer./gł./wys.
45/54/86 cm,
kolor: dąb natural
tk. Madryt 920 White

krzesło

TODO

szer./gł./wys.
51/50/87 cm,
kolor: biały
tk. Eco Soft 1 White

krzesło OSTIA
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krzesło

FARIO

szer./gł./wys. 46/54/85 cm,
kolor: dąb sonoma/
tk. Mindelo 12 Grey (fot.),
biały ciepły/tk. Mindelo 12 Grey

krzesło

VARIO 2

szer./gł./wys.
48/51/86 cm,
kolor: dąb natural
tk. Amore 22 Black

krzesło

OSTIA

szer./gł./wys.
46/55/98 cm,
kolor: dąb naturalny
tk. Solar 99 Black
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krzesło HOLTEN 2

krzesło

HOLTEN

szer./gł./wys. 47/53/98 cm,
kolor: biały ciepły/
tk. Solar 79 Blue (fot.),
biały ciepły/tk. Soro 90 Grey

krzesło

HOLTEN 2

szer./gł./wys.
47,5/53/94 cm,
biały/tk. Soro 90 Grey (fot.),
biały /tk. Solar 79 Blue

krzesło ALAMEDA

krzesło

ALAMEDA

szer./gł./wys.
47,5/58,5/95 cm,
kolor: biały
tk. Salvador 7 Green

krzesło

VKRM

szer./gł./wys. 47/53/98 cm,
kolor:
dąb sonoma/tk. Amore 57 Beige (fot.),
biały ciepły/tk. Endo 7713 Taupe

krzesło

PORTO

szer./gł./wys.
45/50/93 cm,
kolor: bialy
tk. Milano 9303 Black

krzesło

LIZA

szer./gł./wys.
44/53/96 cm,
kolor: biały ciepły
tk. Madryt 995 Grey

krzesło

IDENTO

szer./gł./wys.
44/57/95 cm,
kolor: biały ciepły
tk. Novel 13 Grey (fot.)
kolor: biały ciepły
tk. Otusso 21 Blue

krzesło

AROSA

szer./gł./wys. 44/50/96 cm,
kolor: orzech włoski/
tk. Ekwador 2417 (fot.),
dąb natural/tk. Ekwador 2417

krzesło

GENT

szer./gł./wys.
44/50/96 cm,
kolor: dąb stirling/tk. RIVIERA 38
dąb april/tk. Sahara 16

Krzesło MADISON
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krzesło

KALIO

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

krzesło

MADISON

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

krzesło

NATALIA

szer./gł./wys.
46/55/94 cm,
kolor: wiśnia primavera
tk. Ryszard Beige
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krzesło

KENT P

szer./gł./wys.
59/55/98 cm,
kolor: kasztan
tk. Aruba 3 Beige

krzesło

krzesło

KENT

szer./gł./wys.
45/55/98 cm,
kolor: kasztan
tk. Aruba 3 Beige

krzesło

KENT SMALL

szer./gł./wys.
44/53/94,5 cm,
kolor: kasztan
tk. Aruba 3 Beige

krzesło

MARIN

szer./gł./wys.
44/51/96 cm,
kolor: orzech włoski
tk. Gusto 86 Elephant

BAWARIA P

szer./gł./wys.
46/55/94 cm,
kolor: orzech włoski/tk. Granat Navy (fot.),
orzech włoski/tk. Wella 2 Brown

krzesło

BAWARIA

szer./gł./wys.
46/55/94 cm,
kolor:
orzech włoski/tk. Granat Navy (fot.)
orzech włoski/tk. Wella 2 Brown

Krzesło KENT

STOŁY I KRZESŁA

KRZESŁA

krzesło

PATYCZAK
PROWANSALSKI
szer./gł./wys.
42/49/85 cm,
kolor: biały ciepły
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ławka

PATYCZAK

szer./gł./wys. 115/48/85 cm,
kolor: biały zimny

kolor: pastelowy niebieski

kolor: pastelowy róż

kolor: ciemny czerwony

kolor: morski

kolor: czarny

krzesło

PATYCZAK
MODERN

fotel

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

szer./gł./wys.
51/50/77 cm,
kolor: biały ciepły

PATYCZAK
kolor: musztardowy

kolor: neo mint

STOŁY I KRZESŁA

STOŁY

Smakuj chwile

PO PIERWSZE STÓŁ
Stół jest sercem jadalni. Towarzyszy rodzinie podczas wspólnych
posiłków każdego dnia.
Odpowiednio dobrany stół doskonale sprawdzi się w każdej
sytuacji. Dopasuj jego wielkość, kształt, kolor i styl do
własnych potrzeb. Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać!
Dzięki funkcji rozkładania z pozoru niewielki stolik z łatwością
może przemienić się w komfortowy stół do jadalni. Wybierz coś
dla siebie!
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stół

IDENTO

szer./dł./wys.
85/145-185/77 cm,
kolor: biały

stół

AZTECA TRIO

szer./dł./wys.
85/145-185/76 cm,
kolor: biały połysk/
czarny (fot.), biały połysk/
dąb wenge brąz

stół

KENT MAX

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

stół

KENT

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

ANTWERPEN

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

stół

FARIO

szer./dł./wys.
80/120-160/78 cm,
kolor: dab sonoma/biały alpejski
(fot.), biały alpejski/dąb sonoma,
biały alpejski, dąb sonoma

stół

AROSA

szer./dł./wys.
90/140-180/76 cm,
kolor: dąb baltic/dąb naturalny/
czarny połysk (fot.),
dab brąz/czarny połysk

stół

GENT

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

stół

MADISON

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

stół

PATRAS

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

DSTO 150

ławostół KENT

stół

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

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

stół

BERGEN

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

stół

ALAMEDA

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

stół

AJPI

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

stół

BAWARIA MAX

szer./dł./wys.
100/160-360/78 cm,
kolor: orzech włoski
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Zestaw ALAMEDA | stół ALAMEDA, krzesła ALAMEDA

HOLTEN 2

stół OSTIA

stół

szer./dł./wys.
90/160-200/76,5 cm,
kolor: dąb artisan/
dąb czarny

szer./dł./wys.
90/160-210/76 cm,
kolor: dąb wotan/biały
alpejski

stół

ERLA

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

stół

KALIO

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

STOŁY I KRZESŁA

STOŁY

stół

ROLESŁAW

stół rozłożony 195 cm

szer./dł./wys.
95/95-195/76 cm,
kolor: grafit (fot.),
biały

stół LUCAN 1

stół LUCAN 2

stół LUCAN 3

stół LUCAN 4

szer./dł./wys.
95/95-195/76 cm,
kolor: grafit (fot.), biały

stół

BERNARDIN

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

stół rozłożony 195 cm

stół

IKKA

wys./śr.
75/70 cm,
kolor: biały/dąb sonoma
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stół

BRYK MINI

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

stół OCEAN MAX
szer./dł./wys.
90/90-250/78 cm,
kolor: biały

stół

110/75

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

stół

BRYK 2

szer./dł./wys.
80/140-180/76 cm,
kolor: biały alpejski

stół FILO
szer./dł./wys. 90/160-299,5/78 cm,
kolor: biały alpejski (fot.),
dąb sonoma

stół

STO 110/100

szer./dł./wys.
100/110-165/77 cm,
kolor: dąb april (fot.),
dąb sonoma

stół

BAKLAWA

szer./dł./wys.
80/80-230/78 cm,
kolor: biały alpejski (fot.),
dąb sonoma

stół

DANTON/KASPIAN

szer./dł./wys.
95/180-240/77 cm,
kolor: dąb sonoma

stół

STO/138 BIS

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

stół

MIKLA

szer./dł./wys. 75/75/73 cm,
kolor: dąb sonoma (fot.),
dąb stirling, biały alpejski

stół

RESTEN

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

stół

VERDE

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

STOŁY I KRZESŁA

STOLIKI / ŁAWY

Do salonu i nie tylko

URZĄDŹ SWOJĄ
PRZESTRZEŃ!
Każdy z nas jest inny, dlatego nasze ławy ewoluują w kierunku
różnych definicji designu. Nowoczesne, klasyczne, z elementami
szkła i dodatkowymi półkami na drobiazgi.
Niewielkie rozmiary, ogromny potencjał. Te kompaktowe,
ale niezwykle funkcjonalne ławy, pomogą Ci szybko i łatwo
zmienić wystrój każdego wnętrza. Pomyśl, czego potrzebujesz
i wybierz coś dla siebie.
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ława

AROZ 40

szer./dł./wys. 40/40/40 cm,
kolor: dąb lancelot/czarny (fot.),
marmur carrara biały/czarny,
beton chicago,
jasnoszary/czarny

ława

ODETTE

szer./dł./wys.
67,5/67,5/47,5 cm,
kolor: biały alpejski (fot.),
dąb stirling, dąb sonoma

ława

BALIN

szer./dł./wys. 60/110/40 cm,
kolor: modrzew sibu złoty (fot.),
dąb monastery/dąb czarny
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ława

AROZ 50

szer./dł./wys. 50/50/50 cm,
kolor: beton chicago
jasnoszary/czarny (fot),
dąb lancelot/czarny,
marmur carrara biały/czarny

ława

FLAMES

szer./dł./wys.
65/110/45 cm,
kolor: biały połysk

ława

ELPASSO

szer./dł./wys. 65/110/46,5 cm,
kolor: dąb San Remo jasny

komplet 2 ław

AROZ 40/50

szer./dł./wys. 40/40/40 cm,
szer./dł./wys. 50/50/50 cm,
kolor: dąb lancelot/czarny (fot.),
marmur carrara biały/czarny,
beton chicago jasnoszary/czarny

ława

HEDA

szer./dł./wys.
60/110,5/45,5 cm,
kolor: biały/modrzew sibu,
złoty/biały połysk

ława

NEPO PLUS

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

ława

AROZ 69

szer./dł./wys. 69/69/53 cm,
kolor: marmur carrara biały/
czarny (fot), dąb lancelot/
czarny, beton chicago,
jasnoszary/czarny

ława

DREVISO

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

ława OSTIA
szer./dł./wys. 58/117/52 cm,
kolor: dąb artisan/dąb czarny
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ława

AROZ 100

szer./dł./wys. 69/100/53 cm,
kolor: dąb lancelot/czarny (fot.)
marmur carrara biały/czarny,
beton chicago jasnoszary/czarny

ława

HOLTEN

szer./dł./wys.
60/130/45,5 cm,
kolor: biały/dąb wotan

ława

AROSA

szer./dł./wys. 65/130/51 cm,
kolor: dąb brąz/czarny połysk (fot.),
dąb baltic/dąb naturalny/czarny połysk

KOMPLET 2 ŁAW AROZ
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STOLIKI / ŁAWY

ława

VIRTUS

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

ława

GLIMP

ława

ALAMO

szer./dł./wys.
70/120/43 cm,
kolor: dąb wotan/biały

ławostół

HEZE MAX

szer./dł./wys.
szer./dł./wys. 60/120/45 cm,
kolor: biały (fot.), dąb wotan, 80/140-220/62,5-80,5 cm,
kolor: dąb sonoma
dąb stirling

ława

TRIANGO L

szer./dł./wys.
85/110/50 cm,
kolor: czarny (fot.)
dąb sonoma/biały ciepły
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ława

ANTWERPEN

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

ława

ERLA

szer./dł./wys.
60/110/45,5 cm,
kolor: biały/dąb minerva

ława

ZELE

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

ława

CAMPO

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

ława

INDIANA

szer./dł./wys.
60/120/55 cm,
kolor: dąb sutter

„Szukasz kompaktowej ławy do
Twojego salonu? Poznaj ławę
Campo, która łączy w sobie styl
i funkcjonalność. Na niewielkim
blacie wykończonym szkłem
hartowanym możesz postawić
filiżanki z kawą, a w kilku otwartych
przestrzeniach przechowywać
różne drobiazgi.”
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Ława CAMPO

Kupuj online na brw.pl
lub w ponad 400 salonach w całej Polsce
BOGATA OFERTA
MEBLI I DODATKÓW

ODBIÓR W SALONIE
LUB DOSTAWA DO DOMU

MONTAŻ

WNOSZENIE

AKTUALNE
PROMOCJE
ZAKUPY
NA RATY

ZAKUPY
PRZEZ TELEFON
FILMY
PRODUKTOWE
SHOP
THE LOOK
KONFIGURATORY
MEBLI

Polub nas na Facebooku
@blackredwhite

Obserwuj nas na Instagramie
@blackredwhitepl

Subskrybuj nasz kanał na
YouTube

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszystkie dane zawarte w katalogu są
aktualne w miesiącu jego publikacji (03/2021). 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). Kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić w zależności od ustawień monitora i karty graficznej
od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia wnętrz. 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.

Szukaj inspiracji i porad
na naszym blogu

Black Red White S.A.
23-400 Biłgoraj
ul. Krzeszowska 63
Dział Obsługi Klienta
T: +48 84 68 50 202
E-mail: bok@brwsa.pl

