
we STEEL style LOVE 



O nas



Nasze meble idealnie wkomponowuj¹ siê w pomieszczenia o 

ró¿nych stylistykach. Pasuj¹ nie tylko do przestronnych loftów, 

nowoczesnych apartamentów ale te¿ do modnych industrialnych 

przestrzeni biurowych. Œwietnie sprawdz¹ siê równie¿ w przytulnym 

domu jako zaskakuj¹ce po³¹czenie nowoczesnego akcentu  stali oraz 

naturalnego litego drewna.                                  

Jesteœmy polsk¹ manufaktur¹, która tworzy designerskie 

meble loftowe, industrialne oraz w stylu skandynawskim. Wszystkie 

produkty wykonywane s¹ od pocz¹tku do koñca metod¹ handmade 

– w pracowni naszej manufaktury.

Nasze meble to przede wszystkim jakoœæ wykonania. 

Podczas produkcji przyk³adamy bardzo du¿¹ wagê do detali,które 

wykonujemy z nale¿yt¹ precyzj¹. Wieloletnie doœwiadczenie 

umo¿liwia nam wykonywanie projektów na najwy¿szym, œwiatowym 

poziomie. W zakresie nowych wzorów naszych produktów jesteœmy 

w ci¹g³ej wspó³pracy z doœwiadczonymi projektantami, którzy 

wytyczaj¹ najnowsze trendy w bran¿y wyposa¿enia wnêtrz oraz 

wzornictwa przemys³owego.

s t e e l o v ePoznaj bli¿ej                      produkty! 
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briq

odznacza siê nowoczesn¹, loftow¹ form¹ oraz funkcjonalnoœci¹.
Jest przyk³adem po³¹czenia unikalnego designe’u, u¿ytecznoœci –  w œwietnej cenie.
Projekt tej konsoli  – inspirowany  kszta³tem industrialnego motywu ceg³y, 
czêsto widocznej obecnie w  projektach polskich i zagranicznych projektantów wnêtrz.

Konstrukcja konsoli wykonana jest z blatu fornirowanego o gruboœci 36 mm 
oraz stela¿y bocznych, ze stali malowanej proszkowo, pe³ni¹cych równie¿ formê ozdobn¹.

– blat stolika na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga: 

120 x 30 x 90 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
25kg

Projektant: Klaudia uliñska





asymetrique

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga: 

120 x 30 x 90 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
25kg

Projektant: Klaudia uliñska

charakteryzuje siê nowoczesn¹, industrialn¹ form¹. Piêkna a zarazem funkcjonalna.
Jest przyk³adem zgrabnego po³¹czenia nowoczesnego designe’u, u¿ytecznoœci w œwietnej cenie.
Projekt tej konsoli  – inspirowany by³  abstrakcyjnymi przestrzeniami geometrycznymi.

To ponadczasowe po³¹czenie ekstremalnie wytrzyma³ej i eleganckiej stali oraz drewna.

– blat stolika na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny





konsola lux

Nadaje szyku i piêkna ka¿demu wnêtrzu bez wzglêdu na to czy bêdzie to dom,mieszkanie lub powierzchnia biurowa

To ponadczasowe po³¹czenie ekstremalnie wytrzyma³ej i eleganckiej stali oraz szk³a.

Mebel idealny do salonu, gabinetu, biura, czy poczekalni.

– blat stolika na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary:
wykoñczenia ramy stalowej: 
sama szafka 
wykoñczenie:
waga: 

 szer.50cm x g³.40cm/wys.60cm
 czarny 1,5cm

wysokoœæ 20cm
 sama szuflada fornir dêbowy

20kg

Projektant:  archinova studio





future duo

Przepiêkny, nowoczesny, industrialny stó³ kawowy. Projekt inspirowany by³  œwiatem natury.

Konstrukcja sto³u przypomina stalow¹, nowoczesn¹  pajêczynê, udekorowan¹ blatem z naturalnego drewna.
Stó³ posiada dwa blaty: g³ówny oraz dodatkowy, który mo¿e pe³niæ rolê gazetownika, 
czy miejsca do przechowywania drobnych bibelotów.

– blat stolika na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna dêbowego 
   oraz wykoñczony olejowaniem lub zostaæ polakierowany.
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary:
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga: 

 szer.100cm x g³.60cm/wys.50cm gr. blatu górnego 40mm, dolnego 20mm
 Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
20kg

Projektant:  anna przybylska





cruise cage

Przepiêkny, nowoczesny, industrialny rega³. Zatrzyma dla twoich oczu to co chcesz widzieæ.
Stalowa konstrukcja,przepleciona pó³kami z naturalnego drewna.

– pó³ki na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna dêbowego 
 – idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary:
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga: 

 szer.60cm x g³.45cm/wys.160cm 
 Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
40kg

Projektant: barbara zmaczyñska





fancy city

Rega³ Fancy nada wyszukanego stylu twojemu domu. 
Dziêki szerokim pu³kom idealnie nadaje siê do pomieszczeñ biurowych oraz gabinetów. 
Stalowa konstrukcja,wieñczona pó³kami z naturalnego drewna.

– pó³ki na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna dêbowego 
 – idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary:
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga: 

 szer.60cm x g³.45cm/wys.160cm 
 Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
40kg

Projektant: barbara zmaczyñska



sign

Wieszak œcienny SIGN to zgrabne po³¹czenie praktycznoœci z nietuzinkowym wzornictwem za które odpowiedzialny jest projektant Patryk GóŸdŸ.
Dziêki ciekawej gamie kolorystycznej oraz uniwersalnej formie produkt ten doskonale odnajduje siê w wiêkszoœci wnêtrz.
Jest równie¿ œwietnym pomys³em na prezent. 

– pó³ki na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna dêbowego 
 – idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary:
wykoñczenia: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga: 

 Wysokoœæ: 180 mm, D³ugoœæ:   654 mm
 Bia³y, Czarny, szary, ¿ó³ty, czerwony, lub na zamówienie inny kolor RAL 

po³ysk lub mat
2 kg

Projektant: patryk góŸdŸ







city space

Oryginalny stolik kawowy o wyj¹tkowym designie – dla mi³oœników asymetrycznych kszta³tów. 
Dziêki nowoczesnej formie wyœmienicie sprawdzi siê dla osób, które szukaj¹ nietuzinkowych 
elementów wyposa¿enia wnêtrz.

To ponadczasowe po³¹czenie ekstremalnie wytrzyma³ej i eleganckiej stali oraz szk³a.

Mebel idealny do salonu, gabinetu, biura, czy poczekalni.

– blat stolika na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga: 

100 x 60 x 50 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
25kg

Projektant: Barbara Zmaczyñska





com cage

Stolik kawowy nawi¹zuje designem do industrialnych klimatów kazamatów, 
starych fabryk, czy magazynów. Mocny wzór stolika œwietnie podkreœli 
charakter wnêtrza. Tego stolika nie da siê nie zauwa¿yæ. 

To po³¹czenie ponadczasowej, ekstremalnie wytrzyma³ej 
i eleganckiej stali oraz wysokiej jakoœci naturalnego drewna. 
Stó³ w okaza³y sposób demonstruje swoj¹ si³ê i niezniszczalnoœæ. 
Idealny dla fanów mocnych ale i szykownych linii.

– blat stolika na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga: 

100 x 60 x 50 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
25kg

Projektant: Barbara Zmaczyñska



tower cage

Stolik kawowy nawi¹zuje designem do industrialnych klimatów kazamatów, 
starych fabryk, czy magazynów. Mocny wzór stolika œwietnie podkreœli 
charakter wnêtrza. Tego stolika nie da siê nie zauwa¿yæ. 

To po³¹czenie ponadczasowej, ekstremalnie wytrzyma³ej 
i eleganckiej stali oraz wysokiej jakoœci naturalnego drewna. 
Stó³ w okaza³y sposób demonstruje swoj¹ si³ê i niezniszczalnoœæ. 
Idealny dla fanów mocnych ale i szykownych linii.

– blat stolika na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga: 

45 x 45 x 70 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
31,5kg

Projektant: Barbara Zmaczyñska





home city

Uniwersalny stolik kawowy dla mi³oœników prostych i u¿ytecznych 
rozwi¹zañ. Dziêki nowoczesnej, klasycznej formie i zgrabnemu 
wymiarowi idealnie nadaje siê do ka¿dego wnêtrza.

To po³¹czenie ponadczasowej, ekstremalnie wytrzyma³ej 
i eleganckiej stali oraz wysokiej jakoœci naturalnego drewna. 

– blat stolika ob³ogowany, a na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga: 

 100x 60 x 50 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
31,5kg

Projektant: Barbara Zmaczyñska





city slim

wymiary:               
wykoñczenie ramy stalowej:
rodzaj lakieru ramy:
wykoñczenie blatu: 

waga: 

                50 x 50 x 45 cm
 Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005

              Matowy, Po³ysk
              Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, 

                                             Lakier bezbarwny matowy, Lakier bezbarwny po³ysk
 20kg                                 

Uniwersalny stolik kawowy dla mi³oœników subtelnych i u¿ytecznych rozwi¹zañ. 
Dziêki nowoczesnej, klasycznej formie i zgrabnemu wymiarowi idealnie nadaje siê do ka¿dego wnêtrza.

Lekki, stabilny, w loftowej, modnej formie. Doskona³y do ka¿dego pomieszczenia, biura, gabinetu, poczekalni.
Jesteœmy pewni, ¿e przy tak ciekawym stoliku – wyœmienicie spêdzicie czas ze swoimi goœæmi, przyjació³mi lub klientami.

– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

Projektant: anna przybylska







tower city

Stolik pomocniczy tower city, to nowoczesna, bardziej funkcjonalna wersja, 
uniwersalnego stolika kawowego dla mi³oœników prostych i u¿yteczniejszych 
rozwi¹zañ. Nowoczesna forma oraz sprytne i ma³e wymiary, stolik idealnie 
nadaje siê do ka¿dego wnêtrza.

To po³¹czenie ponadczasowej, ekstremalnie wytrzyma³ej 
i eleganckiej stali oraz wysokiej jakoœci naturalnego drewna. 

– blat stolika ob³ogowany, a na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga:

 45x 45 x 70 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
 25kg

Projektant: Barbara Zmaczyñska





future natura
Nowoczesny stolik kawowy  – w industrialnym, loftowym klimacie.

Projekt inspirowany by³  œwiatem przyrody. 
Konstrukcja sto³u przypomina liniê wzniesieñ górskich zamkniêt¹ w stalowej, niespotykanej formie.

– blat stolika kawowego to prawdziwe naturalne pe³ne drewno
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych,
   bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary:  
wykoñczenie ramy stalowej: 
rodzaj lakieru ramy: 
wykoñczenie blatu:   
waga:   

                             80 x 80 x 50 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005

             Matowy, Po³ysk
            D¹b 19mm, D¹b 40mm

25kg                                 

Wyj¹tkowy design stolika  wniesie klimat  do ka¿dego pomieszczenia. Nada twoim spotkaniom ekstrawaganckiego, modnego tonu.
Mebel idealny do salonu, gabinetu, biura, czy poczekalni.

Projektant: Anna Przybylska





pro future

Prostok¹tny stolik industialny – inspirowany by³ œwiatem natury -
– liniami s¹siaduj¹cych ze sob¹ wzniesieñ górskich.

To po³¹czenie ponadczasowej, ekstremalnie wytrzyma³ej 
i eleganckiej stali oraz wysokiej jakoœci naturalnego drewna. 

– blat stolika ob³ogowany, a na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga:

 100x 60 x 50 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
 31,5kg

Projektant: anna przybylska





trapo future

Uniwersalny stolik kawowy dla mi³oœników prostych i u¿ytecznych rozwi¹zañ. 
Dziêki nowoczesnej, klasycznej formie i zgrabnemu wymiarowi idealnie 
nadaje siê do ka¿dego wnêtrza.

To po³¹czenie ponadczasowej, ekstremalnie wytrzyma³ej 
i eleganckiej stali oraz wysokiej jakoœci naturalnego drewna. 

– blat stolika ob³ogowany, a na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga:

 80 x 80 x 50 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
 31,5kg

Projektant: anna przybylska





trapo future

Projekt tego stolika – inspirowany by³ szlachetn¹ struktur¹ 
diamentowego szlifu.Konstrukcja sto³u przypomina stalow¹
 koronkê, udekorowan¹ blatem z naturalnego drewna.

To po³¹czenie ponadczasowej, ekstremalnie wytrzyma³ej 
i eleganckiej stali oraz wysokiej jakoœci naturalnego drewna. 

– blat stolika ob³ogowany, a na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego 
   pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, 
   bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga:

 80x 80 x 50 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
 31,5kg

Projektant: anna przybylska





stó³ obiadowy future

Uniwersalny, wysoki stó³, zaprojektowany dla mi³oœników stylowo stalowych  
i u¿ytecznych rozwi¹zañ.Dziêki nowoczesnej, klasycznej formie i zgrabnemu 
wymiarowi idealnie nadaje siê do ka¿dej jadalni czy kuchni.

Stolik ³¹czy w sobie ponadczasow¹ wytrzyma³oœæ eleganckiej stali oraz 
wysok¹ jakoœæ naturalnego drewna.Stabilny, w loftowej, modnej formie.

– blat stolika ob³ogowany, a na ¿yczenie z prawdziwego naturalnego 
   pe³nego drewna
– idealnie g³adka powierzchnia stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, 
   bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
wykoñczenia ramy stalowej: 
rodzaje lakieru ramy: 
waga:

 160x 80 x 85 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

po³ysk lub mat
 31,5kg

Projektant: anna przybylska



wymiary:
wykoñczenia:
waga: 

 100 x 100 x 40 cm
 Fornir Dêbowy

25kg

Oryginalny
Najwy¿sza jakoœ wykonania oraz najlepszy gatunek fornirowanego drewna. Prawdziwa pere³ka sztuki stolarskiej.

, okr¹g³y stolik kawowy – szykowny i stylowy. Idealny dla koneserów klasycznego piêkna.

Stolik wytwarzany jest w naszej manufakturze przez wybitnych rzemieœlników, którzy ka¿dy jego element  przygotowuj¹ prac¹ swoich r¹k,
tworz¹c unikalny, najwy¿szej jakoœci mebel designerski o niesamowitej linii kszta³tu oraz wyj¹tkowym umaszczeniu lica blatu.

Nasz drewniany stolik piêknie prezentuje siê zarówno w nowoczesnym jak i klasycznym klimacie wnêtrz.
Stolik œwietnie wkomponuje siê równie¿ we wnêtrzach o szalonym, ekstrawaganckim tonie.

– blat sto³u wykonany z drewna fornirowanego
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, 
   bezpiecznych dla Twojej rodziny

Na ¿yczenie Klienta – 
wymiary stolika mog¹ zostaæ zmodyfikowane 
do potrzeb indywidualnego projektu.

oka







formica 

Oryginalny stolik kawowy – czaruj¹cy i stylowy. Idealny dla koneserów prawdziwego 
piêkna.Stolik wytwarzany jest w naszej manufakturze przez wybitnych rzemieœlników, 
którzy ka¿dy jego element  przygotowuj¹ prac¹ swoich r¹k,tworz¹c unikalny, najwy¿szej 
jakoœci mebel designerski o niesamowitej linii kszta³tu.

Nogi sto³u wykonane s¹ z naturalnego drewna a nastêpnie lakierowane.
Nogi dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych gatunkach drewna:  d¹b/jesion/orzech amerykañski.
Blat sto³u mo¿e byæ lakierowany w macie lub w wysokim po³ysku.

– blat stolika fornirowany
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych, 
   bezpiecznych dla Twojej rodziny

wymiary: 
waga:

 120x 80 x 40 cm
 30kg





loft slim

Projektant: klaudia Uliñska

– idealna faktura powierzchni stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych,
   bezpiecznych dla Twojej rodziny

   Na ¿yczenie Klienta  –  wymiary  wieszaka oraz inny kolor mog¹ zostaæ zmodyfikowane.

wymiary:  
wykoñczenie ramy stalowej: 
rodzaj lakieru ramy: 
waga:   

                             30 x 30 x 60-100 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, lakier bezbarwny

             Matowy, Po³ysk
15kg                                 

Œwietnie sprawdzi siê w awangardowych i minimalistycznych wnêtrzach salonów 
k¹pielowych oraz modnych ³azienek.

Wieszak posiada ergonomiczny kszta³t, przemyœlane i uniwersalne wymiary oraz 
designerski styl.





loft I

Projektant: klaudia Uliñska

– idealna faktura powierzchni stali (malowana proszkowo)
– bardziej wytrzyma³a antykorozyjna pow³oka stali
– w produkcji u¿yto wy³¹cznie farb oraz olejów ekologicznych,  bezpiecznych dla Twojej     
rodziny

Na ¿yczenie Klienta – wymiary wieszaka oraz inny kolor mog¹ zostaæ zmodyfikowane.

wymiary:  
wykoñczenie ramy stalowej: 
rodzaj lakieru ramy: 
waga:   

                             80 x 30 x 60-100 cm
Bia³y RAL 9010, Czarny RAL 9005, Lakier bezbarwny

             Matowy, Po³ysk
20kg                                 

Œwietnie sprawdzi siê w awangardowych i minimalistycznych wnêtrzach salonów 
k¹pielowych oraz modnych ³azienek.

Wieszak posiada ergonomiczny kszta³t, przemyœlane i uniwersalne wymiary oraz 
designerski styl.





Wykonuje: karolina Kijañczuk

vakker / hus

wymiary:  
wykoñczenie:                        
gruboœæ sznurka: 
waga:   

                            

                 

 100cm-150 cm œrednicy
Bawe³niany sznurek w szerokiej gamie kolorystycznej
5mm

  3-5kg                               

HUS czyli norweski DOM. Skandynawskie domowe ciep³o.
Jest gruby, miêsisty i mi³y w dotyku, w g³adkim pe³nym, 
ponadczasowym wzorze.

Na zdjêciu wzór w kolorze musztardowym

VAKKER czyli PIÊKNY. 
Taki jest w³aœnie koronkowy wzór dywanika Vakker.

Gruby, miêsisty i mi³y w dotyku, w wyszukanym, 
oryginalnym a¿urowym wzorze.

Na zdjêciu w kolorze szarym

Dywan szyde³kowany rêcznie w Polsce, z polskich materia³ów.

 – wykonany z naturalnego materia³u (sznurka bawe³nianego 5 mm)
 – posiada w³aœciwoœci antyalergiczne
–  nie mechaci siê
 – mo¿na go praæ w pralce – nie rozci¹gnie siê ani nie skurczy
 – ³atwo utrzymasz go w czystoœci





mech dekoracyjny

wymiary panela gotowego:  
 waga:   

 50 cm x 100 cm, 50 cm x 50 cm, 60 cm x 125 cm, m2
-                                

Natura we wnêtrzu daje uczucie odpoczynku, relaksu, luksusu, z³apania oddechu, ale 
te¿ pobudza kreatywnoœæ i redukuje zmêczenie. 

Dbamy o to by produkt by³ najwy¿szej jakoœci o du¿ym zagêszczeniu mchu daj¹cym 
poczucie du¿ej miêsistoœci, bo tylko takie wykonanie zapewnia spektakularne efekty 
bez widocznych po³¹czeñ.
Wykonujemy gotowe do monta¿u panele na wymiar, logotypy oraz kszta³ty na specjalne 
zamówienie. 

Dekoracje s¹ absolutnie bezobs³ugowe a poniewa¿ s¹ trwale zaimpregnowane 
nie przyci¹gaj¹ insektów, grzybów i pleœni. Posiadaj¹ stosowne certyfikaty, 

– s¹ naturalnym higrometrem (wskaŸnikiem poziomu optymalnej wilgotnoœci w powietrzu)
– oczyszczaj¹ powietrze filtruj¹c je w procesie poch³aniania i uwalniania wilgoci do 
   otoczenia
– s¹ antystatyczne (nie przyci¹gaj¹ kuchu)
– s¹ hipoalergiczne (nie zawiera ¿adnych chemikaliów, wiêc nie wywo³aj¹ ¿adnej 
   niepo¿¹danej reakcji po spo¿yciu przez zwierzêta czy dzieci
– skutecznie poprawiaj¹ akustykê wnêtrz poch³aniaj¹c dŸwiêki





stojak na wino

rozmiar:  
 waga:   

 5-cio butelkowy, 6-cio butelkowy, 8-mio butelkowy, 12-to butelkowy, lub 18-to butelkowy
-                     

– s¹ naturalnym higrometrem (wskaŸnikiem poziomu optymalnej wilgotnoœci w powietrzu)
– oczyszczaj¹ powietrze filtruj¹c je w procesie poch³aniania i uwalniania wilgoci do 
   otoczenia
– s¹ antystatyczne (nie przyci¹gaj¹ kuchu)
– s¹ hipoalergiczne (nie zawiera ¿adnych chemikaliów, wiêc nie wywo³aj¹ ¿adnej 
   niepo¿¹danej reakcji po spo¿yciu przez zwierzêta czy dzieci
– skutecznie poprawiaj¹ akustykê wnêtrz poch³aniaj¹c dŸwiêki

Dekoracyjne suarowe stojaki na wino w designie ob³ych rozga³êzieñ dodaj¹ nutki orientu
 zarówno we wnêtrzu klasycznym jak i nowoczesnym. Nie lada gratka dla koneserów sztuki u¿ytkowej.  

Suar jest wytrzyma³ym drewnem egzotycznym o wyj¹tkowo piêknych kolorach i unikatowym
us³ojeniu z charakterystycznymi wyrazistymi konturami. 
Struktura drzewa Suar jest bardzo twarda i wytrzyma³a przez co zarówno meble,
 jak i blaty suarowe ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród klientów poszukuj¹cych 
funkcjonalnej egzotyki w swoich domach. 





they STEEL style LOVE 
O n i   p o k o c h a l i   N a s z   s t y l !



www.steelove.pl

tel.504 04 77 84
marketing@steelove.pl
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