
KATALOG PRODUKTÓW
Poznaj nasz asortyment. 



UCHWYTY DO MEBLI Z CYNKU

MONSTERA GOLD

Wymiary:
Szerokość połowy liścia 96mm (łącznie 192mm), wysokość 128mm

Komplet dwóch uchwytów montowanych podwójnie, mocowanie w komplecie

Uchwyt meblowy w kształcie liścia monstery w kolorze złotym. Modny motyw
popularnej rośliny. Nowoczesny design przyciąga uwagę. Do zastosowania
jako podwójny uchwyt w drzwiach otwieranych od środka.



MONSTERA GOLD BLACK 

Wymiary:
Szerokość połowy liścia 96mm (łącznie 192mm), wysokość 128mm

Komplet dwóch uchwytów montowanych podwójnie, mocowanie w
komplecie

Uchwyt meblowy w kształcie liścia monstery w kolorze czarno -
złotym. Modny motyw popularnej rośliny. Nowoczesny design
przyciąga uwagę. Do zastosowania jako podwójny uchwyt w drzwiach
otwieranych od środka.

MONSTERA SILVER 

Wymiary:
Szerokość połowy liścia 96mm (łącznie 192mm), wysokość 128mm

Komplet dwóch uchwytów montowanych podwójnie, mocowanie w
komplecie



WAVE S
Wymiary
Szerokość 5 mm, wysokość 140 mm

Uchwyt meblowy typu bar wykonany z cynku. W kolorze
czarnym. Dostępny w dwóch rozmiarach.Nowoczesny,
minimalistyczny design. Pasuje do wielu wnętrz.

WAVE XL 
Wymiary:
Szerokość 340 mm, wysokość 5mm

Uchwyt meblowy typu bar wykonany z cynku. W kolorze czarnym.
Dostępny w dwóch rozmiarach. Nowoczesny, minimalistyczny design.
Pasuje do wielu wnętrz.



MINIMALISTA M 
Wymiary:
 Szerokość 45 mm, wysokość 147 mm, głębokość 14 mm

Uchwyt meblowy z kolekcji MINIMALISTA wykonany ze stopu cynku
w kształcie chowanego boja prezentujący się w kilku rozmiarach to
idealny dodatek do nowoczesnych aranżacji wnętrz.

MINIMALISTA L 
Wymiary:
 Szerokość 175 mm, wysokość 45 mm, głębokość 14 mm

Dzięki temu, że uchwyty do mebli z kolekcji MINIMALISTA występują
w dwóch wersjach kolorystycznych: pięknej szarości i perfekcyjnej
czerni masz możliwość nadania swoim wnętrzom nowoczesnego
charakteru, a dzięki temu Twoje meble staną się niepowtarzalne i
unikatowe.



FULL MOON
Wymiary:
 Szerokość 54mm, wysokość 54mm, głębokość 16mm

Uchwyt meblowy typu bar wykonany z cynku. W kolorze czarnym.
Dostępny w dwóch rozmiarach. Nowoczesny, minimalistyczny design.
Pasuje do wielu wnętrz.

HALF MOON 
Wymiary:
 Szerokość 113 mm, wysokość 56mm, głębokość 19mm

Uchwyt meblowy typu bar wykonany z cynku. W kolorze czarnym.
Dostępny w dwóch rozmiarach. Nowoczesny, minimalistyczny design.
Pasuje do wielu wnętrz.



BIRD 

Wymiary:
 Szerokość 64mm, wysokość 34mm

Uchwyt meblowy w kształcie ptaka w kolorze złotym. Nowoczesny
design przyciąga uwagę. Pasuje do wnętrz w ponadczasowym stylu
jak i do pokoju dziecięcego. Może być użyty również jako wieszak.



UCHWYTY DO MEBLI Z MOSIĄDZU 

GINKGO BILOBA XL

Wymiary:
 Szerokość 64mm, wysokość 34mm

Uchwyt meblowy w kształcie liścia miłorzębu. Piękny detal roślinny
we wnętrzu. Nadaje charakter meblom. Może być użyty również jako
wieszak.



DRAGONFLY

Wymiary:
 Szerokość 80 mm, wysokość 75 mm 

Uchwyt meblowy z kolekcji DRAGONFLY to wyjątkowy wzór, który
można wykorzystać do różnego rodzaju mebli. Uchwyty do mebli z
kolekcji DRAGONFLY to ciekawa forma dodatków idealnie wpisująca
się do stylu boho, rustykalnego a także prowansalskiego.

BAR
Wymiary:
 Szerokość 360 mm 

Uchwyt meblowy z kolekcji BAR to elegancki i bardzo nowoczesny
wzór, który można wykorzystać do wielu aranżacji wnętrz. Tego typu
uchwyt do mebli idealnie będzie pasował do stylu skandynawskiego,
nowoczesnego a nawet art deco czy glamour. Uchwyt meblowy
wykonany z mosiądzu w kolorze złotym nadaje pomieszczeniom
unikalny wygląd. 



LEAF S 
Wymiary:
Szerokość 60 mm, wysokość 23 mm, głębokość 40 mm
 
Uchwyt meblowy wycięty laserowo w mosiądzu. Nowoczesny,
minimalistyczny design. Pasuje do wielu wnętrz.

LEAF M 
Wymiary:
Szerokość 117 mm, wysokość 20 mm, głębokość 40 mm
 
Uchwyt meblowy z kolekcji LEAF w rozmiarze M to nowoczesny wzór,
którym można ozdobić różnego rodzaju meble. Taki uchwyt meblowy
wzbogaci wnętrze mieszkania czy biura. Ten element ozdobny nadaje
meblom unikalny charakter.



FLOWER 
Wymiary:
 Średnica 60 mm, głębokość 18 mm
 
Uchwyt meblowy w kształcie kwiata. Piękny detal roślinny we
wnętrzu. Nadaje charakter meblom. Może być użyty również jako
wieszak.

BUTTERFLY 
Wymiary:
 Szerokość 2 x 38mm, wysokość 73mm, głębokość 25mm
 
Uchwyt meblowy w kształcie motyla. Piękny, minimalistyczny detal
we wnętrzu. Nadaje niepowtarzalny charakter meblom. Nadaje się
również do pokoju dziecięcego. Komplet dwóch skrzydeł do frontów
otwierających się od środka.



GINKGO BILOBA 
Wymiary:
 Szerokość 70 mm, wysokość 50 mm, głębokość 25 mm
 
Uchwyt meblowy w kształcie liścia miłorzębu. Piękny detal roślinny
we wnętrzu. Nadaje charakter meblom. Może być użyty również jako
wieszak.

RING 
Wymiary:
Średnica 35mm
 
Uchwyt meblowy w kształcie ringu. Minimalistyczny detal idealnie
wpiszę się w różną stylistykę.



SOLID CIRCLE
Wymiary:
 Średnica 32 mm, głębokość 30 mm
 
Uchwyt meblowy w kształcie walca. Minimalistyczny detal idealnie
wpiszę się w różną stylistykę.

BOHO HALF
Wymiary:
 wysokość 44mm, szerokość 35mm, głębokość 21mm
 
Uchwyt do mebli o tak ciekawym wzorze na dodatek w kolorze złotym
idealnie pasuje do mebli w różnych stylach. Wyżłobienie w uchwycie
BOHO half jest eleganckie i gustowne.



BOHO 
Wymiary:
 wysokość 86mm, szerokość 35mm, głębokość 21mm

 
Uchwyt do mebli o tak ciekawym wzorze na dodatek w kolorze
złotym idealnie pasuje do mebli oraz wnętrz w stylu
rustykalnym, nowoczesnym a nawet coraz częściej można
spotkać ten element w stylu glamour. 

T-BALL 
Wymiary:
 wysokość 50mm, szerokość 20mm, głębokość 30mm

 Uchwyt meblowy w kształcie litery T z kulką w kolorze złotym.
Nowoczesny, minimalistyczny design. Pasuje do wielu wnętrz. 



RAW PIN 
Wymiary:
średnica 28mm, głębokość 20mm
 
Uchwyt do mebli o tak ciekawym wzorze na dodatek w kolorze złotym
idealnie pasuje do mebli oraz do wielu wnętrz.

RAINBOW HALF 
Wymiary:
 wysokość 26mm, szerokość 10mm, głębokość 33mm

 Uchwyt meblowy z kolekcji RAINBOW wykonany z mosiądzu w
kolorze złotym. Prosty i bardzo nowoczesny wzór przez swoją formę
idealnie wpisuje się w styl industrialny, skandynawski a także boho.



 FOUR LEAF DECOR
 Wymiary: 
Wysokość 48mm, głębokość 2mm

Nasz dekor jest rozwiązaniem nietypowym, sprawi że nawet
najprostszy uchwyt zyska wyjątkowy charakter. Dzięki temu, że
jest to dodatkowy element można zmieniać wystrój swoich
mebli. Kiedy Ci się znudzi możesz go zdjąć.

STAR DECOR 
Wymiary:
 wysokość 70mm, głębokość 2mm
 
Dekor do uchwytu meblowego wycięty laserowo w mosiądzu.
Nowoczesny, minimalistyczny design. Pasuje do wielu wnętrz. Nada
twojemu uchwytowi nowy wygląd. 
.



FOUR LEAF SOLID
Wymiary:
 wysokość 39mm, szerokość 39mm, głębokość 21mm

Uchwyt meblowy z kolekcji FOUR LEAF SOLID to designerski,
nowoczesny wzór, którym można udekorować różnego rodzaju meble.
Tak elegancki uchwyt meblowy wzbogaci wnętrze mieszkania czy
biura.
 



UCHWYTY DO MEBLI Z NIKLU 

23 

T-BAR 

Wymiary:
Szerokość 50mm, wysokość 32mm, grubość 12mm

Uchwyt meblowy w kształcie litery T w kolorze srebrnym, złotym
i czarnym. Nowoczesny, minimalistyczny design. Pasuje do wielu
wnętrz. Może być użyty również jako wieszak.

 
 



WIESZAKI 
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DROP
Wymiary:
Szerokość 50mm, wysokość 32mm, grubość 12mm

Uchwyt meblowy w kształcie litery T w kolorze srebrnym,
złotym i czarnym. Nowoczesny, minimalistyczny design.
Pasuje do wielu wnętrz. Może być użyty również jako
wieszak.

 
 



PÓŁKI I WSPORNIKI
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FLOWER POT
Półki na kwiaty z kolekcji FLOWER POT to ciekawa forma
aranżacji roślin doniczkowych. Wiszące półki ścienne na kwiaty
doniczkowe to doskonały pomysł na dodatkowe miejsce dla
roślin w naszym domu czy mieszkaniu.. Wiszące półki w salonie,
sypialni a także kuchni są również świetną dekoracją, którą
możesz odmienić w kilka chwil Twoje pomieszczenia.

 
 



KRATKI WENTYLACYJNE 

Wymiary: 14,3cm x 14,3 cm 
 

 
 

Prosta i minimalistyczna kratka wentylacyjna pasująca do wszystkich rodzajów wnętrz. Znajdują
swoje zastosowanie jako zakończenia kanałów wentylacyjnych. Nasza kratka wentylacyjna jest do
użytku wewnętrznego. Świetnie sprawdzi się w łazience. Występuje w dwóch wariantach
kolorystycznych. Bo detale mają znaczenie! 

Wymiary: 14,3cm x 19,3 cm 
 

 
 


