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Precious Kartell - Booth- Salone del Mobile 2014
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Firma Kartell świętuje 15 lat swojej przezroczystości będącej wynikiem długiego okresu innowacji 
technologicznej stanowiącej punkt zwrotny w dziejach firmy, która jako pierwsza wdrożyła 
technologię formowania wtryskowego przezroczystego poliwęglanu. Nieustające poszukiwanie 
idealnej przezroczystości zaowocowało na przestrzeni lat realizacją produktów, które stały się 
już ikonami, mowa tu o pierwszym na świecie krześle z przezroczystego poliwęglanu, La Marie 
wykonanym na podstawie projektu Philippe'a Starcka, modelu Luis Gosth, produktem najlepiej 
się sprzedającym w katalogu Kartell a kończąc na sofie Uncle Jack, najnowszego produktu 
Kartell, która ze swoimi 30 kg wagi i 190 cm szerokości jest najśmielszym na świecie przykładem 
zastosowania tej technologii.
Innowacja, kreatywność i funkcjonalność to hasła, pod których egidą jest realizowany każdy projekt 
marki zaangażowanej w rozwój coraz to nowszych segmentów swójej szerokiej oferty handlowej.
Po osiągnięciu najwyższego stopnia finezji pod kątem jakości produktu Kartell kieruje teraz swoją 
uwagę w stronę kolejnej ewolucji i eksperymentalnej próby lansując Precious, linię produktów 
charakteryzujących się luksusowym wyglądem dzięki zastosowaniu techniki metalizacji.
Nieustanny rozwój badań technologicznych i materiałów pozwala na uzyskanie wyjątkowo 
wyrafinowanych cech funkcjonalności i estetyki. Dzięki nieustającemu eksperymentowaniu udało 
się nadać produktom takie właściwości jak elastyczność, odporność na działanie czynników 
atmosferycznych, aksamitność, satynowość, przezroczystość a od dzisiaj również wykończenie 
metalizowane. Tworzywo staje się materiałem coraz bardziej ekskluzywnym i glamour, szlachetnym 
surowcem służącym do wykonania luksusowych produktów przemysłowych.
W trakcie procesu ewolucyjnego Kartell nie zapomina też o swojej przeszłości powracając 
do niektórych segmentów należących do historii marki jak np. wystrój stołu współpracując z 
międzynarodowymi kucharzami i projektantami, którzy w nowy sposób zinterpretowali tę dziedzinę. 
Przeplatanie się różnych sektorów, ich wzajemna inspiracja i nieustanna innowacja sprawiają, że 
świat Kartell wzbogaca się o nowe projekty.

TECHNOLOGIA I ROZWÓJ BADAWCZY CZYNIĄ Z 
TWORZYWA CORAZ BARDZIEJ CENIONY MATERIAŁ
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Kartell advertising campaign - 2014
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Kartell, założona w Mediolanie w roku 1949 przez inżyniera Giulia Castelliego i na której czele 
stoi dzisiaj Claudio Luti, jest symbolem wzornictwa przemysłowego Made in Italy i liderem na 
międzynarodowym rynku wzornictwa przemysłowego.
Trwająca od 65 lat historia sukcesu opowiedziana za pośrednictwem niewiarygodnej serii produktów 
- mebli, artykułów dekoracji wnętrz, elementów oświetlenia i domowych akcesoriów - które stały 
się częścią krajobrazu domowego, a nawet prawdziwymi ikonami współczesnego wzornictwa. Na 
przestrzeni lat firma Kartell uzyskała godną pozazdroszczenia serię cennych, międzynarodowych 
nagród, wśród których dziewięć Złotych kompasów [Compassi d’Oro]. Ponad 2000 eksponatów 
znajdujących się w Muzeum Kartell w Noviglio (Nagroda Guggenheima w dziedzinie przedsięwzięć 
kulturalnych dla najlepszego muzeum zakładowego) opowiada niewiarygodną historię włoskiej 
marki. Historia, która patrzy w przyszłość i nieustannie się rozwija.
Kolekcja Kartell to produkty wielofunkcyjne, łatwe w użytkowaniu i wyróżniające się nieodpartym 
stylem estetycznym. Produkty Kartell są łatwo rozpoznawalne na całych świecie dzięki wzbudzanym 
emocjom, trwałości, funkcjonalności i niewątpliwej jakości, co w połączeniu z kolorem, ironią, grą 
zmysłów, przezroczystością i wyjątkową formą sprawia, że są one unikalne. 
Naocznymi świadkami tej nieustającej historii są międzynarodowi projektanci, którzy w ścisłej 
współpracy z marką i z wielką pasją dzień po dniu śledzą proces przemysłowy i nadają kształt 
projektom przekształcając je w odnoszący sukces produkt.
W skład “załogi” wchodzą dzisiaj Ron Arad, Mario Bellini, Ronan i Erwan Bouroullec Antonio 
Citterio, Rodolfo Dordoni, Patrick Jouin, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Alberto Meda, Nendo, 
Ludovica+Roberto Palomba, Christophe Pillet, Eugeni Quitllet, Philippe Starck, Patricia Urquiola, 
Tokujin Yoshioka. 
Oprócz samego produktu Kartell chlubi się też dobrze określoną strategią handlową i komunikacyjną.
W ostatnich 15 latach ambitny plan ekspansji wzmocnił sieć dystrybucyjną i wizerunek firmy w 
skali światowej: Kartell eksportuje obecnie ponad 75% swojej produkcji i ma ponad 130 sklepów 
flagowych (flagship store), 250 shop-in-shop, ponad 2500 dystrybutorów i jest obecna w 140 krajach. 

Firma
HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
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Kartell in Tavola - Milan 2014



8

Re-Design Bourgie event - New York ICFF 2014
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Kartell 15 years of Transparency event - Paris 2014

IMM Köln 2014 - Instore event

Kartell do opowiedzenia własnej historii, natomiast w celu zilustrowania bieżącej aktywności firma 
prowadzi intensywną i eklektyczną działalność propagującą za pośrednictwem wystaw, aranżacji, 
wydarzeń kulturalnych oraz aktywności typu co-marketing obejmującej zarówno międzynarodową 
sieć sprzedaży, jak i świat social media.  
Nowe strony internetowe kartell.com są świadectwem tej intensywnej działalności za pośrednictwem 
specjalnej sekcji poświęconej projektom, jak i też innych sekcji Kartell World starannie 
przedstawiających uwagę, jaką marka dedykuje wizerunkowi firmy i komunikacji medialnej.
Sklepy flagowe Kartell odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu na zewnątrz działalności firmy 
organizując pokazy lub specjalne uroczystości. Również stoiska Kartell na targach meblarskich 
Salone del Mobile w Mediolanie są zawsze spektakularne i widowiskowe stanowiąc prawdziwe 
projekty komunikacji wizualnej autorstwa Ferruccio Lavianiego reprezentujące świat Kartell, nowe 
trendy i produkty. 
Kartell wiedzie też prym w dziedzinie kampanii reklamowych marki, narzędzi visual merchandising 
i zintegrowanej komunikacji wizualnej.
W ostatnich latach działalność promocyjna firmy Kartell bardzo skoncentrowała się również 
na sieci Internet, za pośrednictwem oficjalnych stron marki na portalach takich, jak Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, na których liczba fanów jest stale rosnąca, a stopień 
zaangażowania i interakcji coraz większy, co potwierdza uznanie i więź klientów w odniesieniu do 
samej firmy Kartell oraz do jej wyrobów. 

Komunikacja
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Kartell Flagship Store Mexico City

Kartell Shop in Shop Caracas

Punkty sprzedaży Kartell są wybranym miejscem, gdzie poza produktem jest też rozpowszechniania 
filozofia firmy, są miejscem ilustrującym konsumentom z całego świata własną, charakterystyczną 
interpretację wymogów aranżacji wnętrz. Flagowe punkty sprzedaży Kartell to przestrzenie 
wystawowe przeznaczone nie tylko do przedstawienia publiczności szerokiej gamy produktów 
firmy Kartell, ale też do rozpowszechniania i propagowania tożsamości i wartości marki: design, 
innowacja, produkcja przemysłowa, wielostronność, glamour, prężność.

Strategia handlowa retail firmy Kartell rozpoczęta w roku 1997 wraz z otwarciem pierwszego 
sklepu flagowego w Mediolanie, rodzinnym mieście firmy, od samego początku okazała się być 
zwycięską kartą. Sklepy flagowe firmy Kartell, usytuowane na głównych arteriach miejskiego 
shoppingu w głównych miastach świata, to neutralne przestrzenie opracowane z myślą o tym, 
aby jak najlepiej wystawić, podkreślić i uczynić pożądanymi produkty, które, rozmieszczone na 
dużych, podświetlanych pomostach i w przeźroczystych gablotach wystawczych są prawdziwymi 
bohaterami wraz z ich barwami, przeźroczystością i natychmiast rozpoznawalnym stylem. 

W sklepach firmowych o metrażu mniejszym od sklepów flagowych, znajdujących się wewnątrz dużych 
centrów handlowych lub na przestrzeniach wspólnych dla kilku marek, aranżacje typu shop-in-shop Kartell 
odznaczają się prostotą koncepcyjną i łatwą odtwarzalnością, a równocześnie wywierają znaczne wrażenie 
wzrokowe, dzięki systemowi ekspozycyjnemu podkreślającemu jakość materiałów, co ilustruje i sprawia, że 
projekt marki jest natychmiast rozpoznawalny.

Swiat Retail

Flagship Stores

Shop in Shops
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Kartell Partner - Asti, Italy

Kartell Partner Lights 

Niniejszy projekt detaliczny opracowany dla wszystkich “dealerów partnerów” Kartell na świecie 
w celu zaoferowania klientom, na małej powierzchni, spójnej wizji marki,  charakteryzuje się 
typowym wyglądem uwidaczniającym gamę produktów oraz szeroki wybór kolorów.

Dla dealerów urządzeń oświetleniowych Karterlights Partner przeznacza modularną aranżację w 
stylu total black składającą się z lśniących paneli i sześcianów, od których powierzchni odbijają się 
tysiące barw lamp Kartell, ta sama aranżacja może też być połączona ze stylizacją Kartell Partner.

Kartell Partner Lights

Kartell Partner
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OGÓLNE INFORMACJE

Zgodnie z przyjętym kierunkiem kulturalnym i 
przedsiębiorczym firma Kartell od samego początku 
tj., od roku 1949, zdecydowała się na specjalizację  
w produkcji wzorniczej wykorzystującej technologię  
i tworzywo plastyczne. Decyzja ta wymaga dużej 
znajomości materiałów, technologii obróbki, 
zdolności wyodrębnienia projektów, które mogą być 
produkowane w dużych seriach i znajdą na rynku 
nabywców tak, by zamortyzować wysokie koszty 
inwestycyjne. Wynikiem tego doświadczenia jest 
szereg informacji technicznych i zaleceń dotyczących 
użytkowania, które zostały zgromadzone w 
niniejszym podręczniku dotyczącym mebli Kartell.

Jak można się natychmiast zorientować 
spoglądając na stronę 190 spisu treści, cennik 
dzieli się na cztery obszary:

Stoły i krzesła
Aranżacja wnętrz
Kartell in Tavola
Oświetlenie i aranżacja wnętrz
Akcesoria biurowe
Kartell Books

Produkty wchodzące w skład każdego obszaru są 
przedstawione według rodzin lub, tam, gdzie nie jest 
to możliwe, zgodnie z daną typologią. Każdy produkt 
oraz różniące się między sobą produkty należące 
do tej samej rodziny są natychmiast rozpoznawalne, 
przez zwykłe spojrzenie, na zdjęciu oraz na 
towarzyszących im rysunkach technicznych.
Odnalezienie danego produktu jest zatem łatwe i nie 
wymaga specjalnej znajomości kolekcji firmy Kartell.

Jak należy korzystać z cennika
Strony dotyczące każdej rodziny produktów 
mają układ pionowy, a zatem spoglądając z góry 
na dół, produkt po produkcie, można odczytać 
stosowne informacje techniczne. W szczególności, 
w odniesieniu do każdego produktu są podane 
następujące dane:

Opis
Obok zdjęcia przedstawiającego rodzinę jest podany 
opis podstawowych cech produktu.

Numer kodu
To numer, który towarzyszy każdemu produktowi 
lub pojedynczemu komponentowi i powinien być 
koniecznie podany w każdym zamówieniu. 

Wymiary
Są podane maksymalne gabaryty tak, by można było 
oszacować zajmowaną przez dany produkt przestrzeń.

Ciężar 
Jest podany ciężar netto produktu. Te dane mogą 
okazać się przydatne dla produktów (np. stołów i 

krzeseł), dla których jest konieczne oszacowanie 
ich stosowności do wybranego użytkowania (np. 
do celów użytkowania zbiorowego).

Ceny 
Ceny podane w niniejszym cenniku obowiązują 
od 1 lutego 2015r. i zachowują ważność przez 
12 miesięcy, z zastrzeżeniem prawa firmy 
Kartell do ich zmiany po uprzednim stosownym 
powiadomieniu.
Wszystkie ceny są podane w walucie kraju 
docelowego. Dla każdego artykułu jest podana cena 
obejmująca VAT oraz cena bez VAT-u (poniżej). 
Podatek VAT został obliczony na podstawie 
przepisów obowiązujących na dzień (listopad 2013). 
Ceny mają zawsze charakter jednostkowy.

Informacje dotyczące opakowania
Na dole strony znajdują się informacje dotyczące 
opakowania podające kolejno: liczbę sztuk, ciężar i 
objętość. Sztuki znajdujące się wewnątrz tego samego 
opakowania nie mogą być zakupione oddzielnie.

Materiały
W kolumnie znajdującej się w lewym, dolnym rogu 
są podane szczegóły dotyczące materiałów oraz 
każdy, niezbędny aspekt techniczny i funkcjonalny.
Więcej szczegółów w sekcji 1. CERTYFIKATY: 
Odniesienia prawne.

Symbole
Wskazują, że dane krzesło może być 
układane w stos i podaje maksymalną 
liczbę sztuk; Informuje o tym, że produkt 
może być umieszczony na zewnątrz 
budynku.

Wzory kolorystyczne
Podane kolory są maksymalnie zbliżone do 
rzeczywistej barwy produktu. Należy je uważać za 
kolory orientacyjne.

SYMBOLE I OZNAKOWANIA DOTYCZĄCE LAMP

Klasa izolacji 
Podaje stopień ochrony przed porażeniem 
elektrycznym. W przypadku II klasy, izolacja 
jest “wzmocniona” i nie jest wymagane 
zainstalowanie urządzeń uziemiających.

Klasa III
Wskazuje sprzęt, w których ochrona przed 
porażeniem elektrycznym bazuje się na zasilaniu 
bardzo niskim napięciem zapewniającym 
bezpieczeństwo i który nie wytwarza napięcia 
przekraczającego tę wartość.

Montaż bezpośredni
Podaje rodzaj powierzchni, na której można 
zainstalować urządzenie. 
Symbol “F” wskazuje, że urządzenie 
może być zainstalowane bezpośrednio na 
powierzchniach łatwopalnych.

Stopień ochrony
Wskazuje stopień ochrony przed penetracją kurzu, 
ciał stałych i wilgotnością. Stopień IP20 dotyczy 
zwykłych urządzeń nieposiadających żadnych, 
szczególnych przeciwskazań.

Napięcie
Wskazuje napięcie zasilania urządzenia.

Przyłącze
Wskazuje rodzaj przyłącza zainstalowanego w 
oprawie urządzenia.

Maksymalna moc
Wskazuje maksymalną moc żarówki, która może 
być zainstalowana w urządzeniu bez uszczerbku 
dla jego bezpieczeństwa.

Oszczędność energetyczna
Podaje właściwości oszczędnych żarówek.

Rozporządzenie WE nr 874/2012
Podaje informacje dotyczące 
wydajności żarówek i sprzętu 
oświetleniowego, w tym nazwę 
dostawcy i model urządzenia 
oświetleniowego

6

Jak czytac cennik? 

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką
klasy energetycznej:
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 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedziska podłokietnika jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

4852 54 94 55 47 67 4,800 1.180
       

4853       1.040
opakowanie 4 sztuki       

5853 54 94 55 47 67 4,800 1.250
       

4854 54 94 55 47 67 4,800 1.290
       

4854 54 94 55 47 67 4,800 1.290
EE       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4852 2 13,100 0,379
4853/5853 4 24,300 0,472
4854 2 13,100 0,379

 Philippe Starck  2002

Wygodne krzeslo w stylu Ludwika XV wykonane z przezroczystego i kolorowego poliweglanu: 
barokowy wzór odnowiony zgodnie z duchem czasu celem zafascynowania, zauroczenia i zadziwienia 
uzytkownika. Model Louis Ghost to najodwazniejszy na swiecie przyklad uzycia jednej, wtryskowej 
formy poliweglanu. Pomimo  przezroczystego  i  zanikajacego  wygladu,  krzeslo  Louis  Ghost  
jest  stabilne  i  odporne  na uderzenia i wplyw czynników atmosferycznych, moze byc ustawiane w 
stosy do 6 sztuk. Produkt o silnej osobowosci i duzym powabie estetycznym, nadaje sie do kazdej 
aranzacji wnetrz mieszkalnych lub do miejsc publicznych dodajac im elegancji i ironii. Istnieje tez 
mozliwosc dostosowania wybranego modelu Louis Ghost do indywidualnych potrzeb. Krzesło Louis 
Ghost może być dostosowane do indywidualnych potrzeb w ramach 5 standardowych modeli, wśród 
których znajduje się także nowa wersja typu Barbie zrealizowana w ramach współpracy podczas 
Międzynarodowego Salonu Meblarskiego w 2009 r.

Na życzenie klienta, krzesło może też być wykonane wg innego standardu, wg jego życzeń, 
przy minimalnym zamówieniu obejmującym co najmniej 10 sztuk.

LOUIS GHOST TO PIERWSZE NA ŚWIECIE PRZEŹROCZYSTE KRZESŁO WYKONANE Z 
TWORZYWA DOSTĘPNE TEŻ W WERSJI OGNIOTRWAŁEJ.

4852 / 4853
Przeźroczyste

B4/kryształowy
4852
Nieprzeźroczyste

E5/lśniąca biel

E6/czarny lśniący

5853

B4/kryształowy

4854

AA/dziecko

BB/chińska dama

CC/niedźwiedź

DD/maska

EE/wg indywidualnych wymagań

4852
Przeźroczyste

J1/jasny przydymiony

J2/żółty

J3/pomarańczowy

J4/kryształowa zieleń

J5/niebieski

Materiał
Poliwęglan przeźroczysty lub 
barwiony w masie

Osiągnięty poziom
EN 1022:2005 Zgodny
EN 15373:2007  
5.1-5.2 Zgodny 
Zał. A par. A.2  (Maksymalny poziom) 3 
EN 1728:2000  
6.2.1-6.2.2 (Maksymalny poziom) 3 
6.5-6.6 (Maksymalny poziom) 3 
6.7 (Maksymalny poziom) 3 
6.8 (Maksymalny poziom) 3 
6.10 (Maksymalny poziom) 3 
6.12 (Maksymalny poziom) 3 
6.13 (Maksymalny poziom) 3 
6.15 (Maksymalny poziom) 3 
6.16 (Maksymalny poziom) 3 
6.17 (Maksymalny poziom) 3 
**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 
 klasa 1 homologowana przez  
 ministerstwo nr  MI1848D30D100011

Louis Ghost 
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2852

Przeźroczyste

B4/kryształowy

Y1/żółty

Y2/różowy

Y3/fioletowy

Y5/zielony

 Philippe Starck  2008

Idąc śladem nieustającego sukcesu modelu Louis Ghost powstała wersja “baby” słynnego krzesła Starck. 
Lou Lou Ghost zachowuje klasyczny kształt “macierzystego” modelu, materiał, odporność na zniszczenie 
oraz ergonomię i uczy najmłodszych używania małego krzesła o dorosłym kształcie. 

Na specjalne życzenie klienta zamówienie obejmujące co najmniej 12 sztuk może być 
dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

2852 40 63 37 32 1,500  380
       

2854 40 63 37 32 1,500  410
EE       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

2852/2854 4 7,740 0,153

Materiał
Przeźroczysty lub barwiony w masie 
poliwęglan

EN 1728:2000 
EN 1729-2:2006
krzesła szkolne Osiągnięty poziom
5.3.1 Bez wady

Matowe

E5/lśniąca biel

E6/czarny lśniący

EE/wg indywidualnych wymagań

Lou Lou Ghost
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4856 / 4857 / 5856

Przeźroczyste

B4/kryształowy

Nieprzeźroczyste

E5/lśniąca biel

E6/czarny lśniący

E7/czerwień Kartell

4857

Przeźroczyste

E3/pomarańczowy

P2/niebieski

P8/zielony

P9/przydymiony

 Philippe Starck  2005

Model krzesla bazujacy na klasycznych liniach, oparcie jest zaokraglone i przypomina swoim ksztaltem 
antyczne medaliony podczas, gdy siedzisko jest linearne i geometryczne. Model Victoria Ghost jest 
wykonany z jednej, wtryskowej formy przezroczystego i kolorowego poliweglanu. Krzeslo jest stabilne, 
wygodne, odporne na uderzenia oraz na wplyw czynników atmosferycznych. Kolejny model krzesla 
wykonanego dzieki nabytej z uplywem czasu wiedzy technologicznej firmy Kartell, zdobytej w trakcie 
realizowania znanych na calym swiecie przedmiotów.
Produkt o silnej osobowosci, który z elegancja dominuje kazde wnetrze.

Krzesło Victoria Ghost wzbogaca ofertę przeźroczystych modeli wykonanych ze sztucznego 
tworzywa dostępnych również w wersji ognioodpornej.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4857 38 89 52 46 3,600  930
       

4856       880
opakowanie 4 sztuki       

5856 38 89 52 46 3,600  1.030
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4857 2 9,100 0,214
4856/5856 4 17,200 0,288

Materiał
Poliwęglan przeźroczysty lub 
barwiony w masie

osiągnięty poziom
EN 16139.2013 Zgodne
EN 1022:2005 Zgodne 
EN 1728.2012  
6.4 (maksymalny poziom) L2 
6.5 (maksymalny poziom) L2 
6.6 (maksymalny poziom) L2 
6.15 (maksymalny poziom) L2 
6.16 (maksymalny poziom) L2 
6.17 (maksymalny poziom) L2 
6.18 (maksymalny poziom) L2 
6.24 (maksymalny poziom) L2 
6.25 (maksymalny poziom) L2 
 
**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 homologowana przez  

 ministerstwo nr  MI1848D30D100011

Victoria Ghost
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4850

Przeźroczyste

B4/kryształowy

B6/fiołkowy

B7/jasnożółty

B8/jasnopomarańczowy

 Philippe Starck  1999

Pierwsze na swiecie, calkowicie przezroczyste krzeslo, wykonane z jednej formy poliweglanu. Model Marie 
laczy prostote aranzacji z wyjatkowo odporna struktura, oraz lekkim i zwiewnym wygladem. Genialne 
polaczenie lekkosci z trwaloscia, efekt precyzyjnych i drobiazgowych poszukiwan w zakresie uzytego 
materialu, poliweglanu, odpornego na uderzenia. Oprócz wersji crystal, model La Marie jest też dostępny 
w trzech kolorach fluorescencyjnych, fioletowym, jasnożółtym i jasnopomarańczowym.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4850 38,7 87,5 52,5 46 3,500  930
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4850 2 9,300 0,227

Materiał
Poliwęglan przeźroczysty lub 
barwiony w masie

EN 1728:2000
EN 15373:2007 Osiągnięty poziom
5.1 Zgodny
5.2 Zgodny
6.2.1 (maksymalny poziom) 3
6.2.2 (maksymalny poziom) 3
6.7 (maksymalny poziom) 3
6.8 (maksymalny poziom) 3
6.12 (maksymalny poziom) 3
6.13 (maksymalny poziom) 3
6.15 (maksymalny poziom) 3
6.16 (maksymalny poziom) 3

La Marie
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 Philippe Starck  2012

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedzisko jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5890 38 100 46 65 4,900  1.150
       

5891 38 110 46 75 5,200  1.150
       

5895 38 100 46 65 4,900  1.150
       

5896 38 110 46 75 5,200  1.150
       

opakowanie   ilość  ciężar kg. objętość m3

5890 2 13,400 0,395
5891 2 14,200 0,454
5895 2 13,400 0,395
5896 2 14,200 0,454

Aby można było spokojnie wypić drink przy barze jest potrzebny wygodny, wysoki taboret z oparciem 
na plecy. Czasami jeden drink to za mało: jest niezbędny “One more”, a niejednokrotnie również “One 
more please”. Rodzina “Ghost”, jedna z bezdyskusyjnych ikon stylu Kartell, wzbogaca się o taborety 
barowe o różnej wysokości – 65 cm lub 75 cm, i oparcia – owalne lub kwadratowe, ale zawsze praktyczne, 
funkcjonalne, kolorowe i wytrzymałe. 

5890 / 5891 / 5895 / 5896

Przeźroczyste

B4/kryształowy

Kryjące

E5/biały

E6/czarny

G1/żółty

G2/piaskowy

G3/zielony

G4/lawenda

Materiał
Przeźroczysty lub barwiony w masie 
poliwęglan

EN 1728:2000
EN 15373:2007 Osiągnięty poziom
5.1 Zgodny
5.2 Zgodny
6.2.1 (maksymalny poziom) 3
6.2.2 (maksymalny poziom) 3
6.4 (maksymalny poziom) 3
6.7 (maksymalny poziom) 3
6.8 (maksymalny poziom) 3
6.12 (maksymalny poziom) 3
6.13 (maksymalny poziom) 3
6.15 (maksymalny poziom) 3
6.16 (maksymalny poziom) 3

One More, One More Please
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Nieprzeźroczyste

E5/lśniąca biel

E6/czarny lśniący

E7/czerwień Kartell

4897 / 4898 / 4899

Przeźroczyste

B4/kryształowy

E3/pomarańczowy

P1/różowy

P2/niebieski

P8/zielony

P9/przydymiony

 Philippe Starck  2005

Swoim kształtem przypomina krzesła z XIX wieku, linia nóżek jest zaokrąglona i lekko pomarszczona jak  
w klasycznym taborecie. Model Charles Ghost składa się z jednolitej, przezroczystej bryły z poliwęglanu, 
która sprawia, że krzesło jest niezniszczalne i może być umieszczone w każdym otoczeniu. Dostępne  
w trzech, różnych wymiarach: począwszy od zwykłego taboretu przeznaczonego do okazyjnego 
i nieformalnego siadania, przez taboret kuchenny,aż do taboretu barowego. Idealny zarówno do 
pomieszczeń, jak i na otwartej przestrzeni, dobrze komponuje się z każdym wystrojem wnętrz i każdą 
kulturą. Szeroka gama przezroczystych i matowych kolorów pozwala na uzyskanie ciekawych połączeń 
chromatycznych.

 średnica średnicy wysokość ciężar   cena
 podstawy siedziska  jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

4897 39 26,5 46 1,700   510
       

4898 46 29 65 2,750   810
       

4899 46 29 75 2,950   880
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4897 2 4,400 0,080
4898 2 7,600 0,177
4899 2 8,200 0,219

Materiał
Poliwęglan przeźroczysty lub 
barwiony w masie

Osiągnięty poziom
h. 65/75
EN 1022:2005  Zgodny
EN 15373:2007  
5.1  Zgodny 
5.2  Zgodny 
Zał. A par. A.5  (Maksymalny poziom) 3
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3
6.4 (Maksymalny poziom) 3
6.7 (Maksymalny poziom) 3
6.8 (Maksymalny poziom) 3
6.12 (Maksymalny poziom) 3
6.13 (Maksymalny poziom) 3
6.15 (Maksymalny poziom) 3
6.16 (Maksymalny poziom) 3

 Philippe Starck  2012 Charles Ghost
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 Philippe Starck con Eugeni Quitllet  2015

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    krzesło jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5864 57 84 47 46 4,050  1.720
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

5864 2 10,400 0,31

Materiał
Polipropylen metalizowany 
modyfikowany 

osiągnięty poziom
EN 1022:2005 Zgodne
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny 
5.2 Zgodny 
EN 1728:2000  
6.2.1 (maksymalny poziom) 3 
6.2.2  (maksymalny poziom) 3 
6.5 (maksymalny poziom) 3 
6.6 (maksymalny poziom) 3 
6.7 (maksymalny poziom) 3 
6.8 (maksymalny poziom) 3 
6.10 (maksymalny poziom) 3 
6.12 (maksymalny poziom) 3 
6.13 (maksymalny poziom) 3 
6.15 (maksymalny poziom) 3 
6.16 (maksymalny poziom) 3 
6.17 (maksymalny poziom) 3 

Krzesło Masters oddaje szczodry hołd trzem symbolicznym modelom na nowo odczytanym i 
zinterpretowanym przez geniusz kreacyjny Starcka. Krzesło “Serie 7” Arne Jacobsena, krzesło “Tulip 
Armchair” Eero Saarinena i krzesło “Eiffel Chair” Charlesa Eamesa zlewają swoje łatwo rozpoznawalne 
sylwetki w kształtną hybrydę oryginalnie łączącą różne style. Wspierające się na czterech smukłych 
nogach krzesło Masters jest obszerne i wygodne. Wyjątkowe wykończenie krzesła sprawia, że jest ono 
aksamitnie zmysłowe. Prawdziwą notą wyróżniającą krzesło jest naturalnie jego oparcie, charakteryzujące 
się elementami pełnymi i pustymi powstałymi na skutek kształtnego skrzyżowania trzech, różnych oparć 
spływających do obwodu siedziska. Krzesło Masters, lekkie i praktyczne, które może być układane w 
stosie, jest dostępne w wielu kolorach i może też służyć do użytku zewnętrznego.
Krzesło Masters zostało wyróżnione cenną nagrodą Good Design Award 2010 przyznawaną przez Chicago 
Athenaeum – Museum of Architecture and Design oraz nagrodą Red Dot Design Award w roku 2013.

Masters, jeden z bestsellerów Kartell, jest teraz proponowana w nowej szacie z zadziwiającym 
wykończeniem metalizowanym dla nadanie mu ekskluzywnego, cennego i wyrafinowanego efektu.

Good Design Award 2010Masters  

5864
Metalizowane

GG/złoty

RR/miedziany

XX/chromowany
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 Philippe Starck i Eugeni Quitllet  2010

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    krzesło jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5865 57 84 47 46 4,050  770
       

5866 57 84 47 46 4,050  750
opakowanie 4 sztuki       

opakowanie ilość ciężar kg  objętość m3

5865 2 10,400 0,31
5865 / 5866 4 19,600 0,41

5865/5866

Matowe

03/biały

09/czarny

5865

Matowe

03/biały

07/szary 

14/zieleń szałwiowa

16/musztardowy

15/rdzawo-pomarańczowy

09/czarny

Good Design Award 2010

Materiał
barwiony modyfikowany polipropylen 
w masie

osiągnięty poziom
EN 16139.2013 Zgodne
EN 1022:2005 Zgodne 
EN 1728.2012  
6.4 (maksymalny poziom) L2 
6.5 (maksymalny poziom) L2 
6.6 (maksymalny poziom) L2 
6.10 (maksymalny poziom) L2 
6.11 (maksymalny poziom) L2 
6.15 (maksymalny poziom) L2 
6.16 (maksymalny poziom) L2 
6.17 (maksymalny poziom) L2 
6.18 (maksymalny poziom) L2 
6.20 (maksymalny poziom) L2 
6.24 (maksymalny poziom) L2 
6.25 (maksymalny poziom) L2 
6.26 (maksymalny poziom) L2 

Masters 
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 Philippe Starck i Eugeni Quitllet  2013

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    krzesło jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5868 50 109 50 75 4,500  1.240
       

5869 50 99 50 65 4,300  1.240

opakowanie ilość ciężar kg  objętość m3

5868 1 6,400 0,294
5869 1 6,000 0,270

5868 / 5869

Matowe

03/biały

07/szary 

14/zieleń szałwiowa

15/rdzawo-pomarańczowy

09/czarny

Materiał
barwiony modyfikowany polipropylen 
w masie

osiągnięty poziom
EN 16139.2013 Zgodne
EN 1022:2005 Zgodne 
EN 1728.2012  
6.2.1 (maksymalny poziom) L2 
6.4 (maksymalny poziom) L2 
6.5 (maksymalny poziom) L2 
6.6 (maksymalny poziom) L2 
6.8 (maksymalny poziom) L2 
6.10 (maksymalny poziom) L2 
6.11 (maksymalny poziom) L2 
6.15 (maksymalny poziom) L2 
6.16 (maksymalny poziom) L2 
6.17 (maksymalny poziom) L2 
6.18 (maksymalny poziom) L2 
6.20 (maksymalny poziom) L2 
6.24 (maksymalny poziom) L2 
6.25 (maksymalny poziom) L2 
6.26 (maksymalny poziom) L2 

Po sukcesie krzesła Masters, które zdobyło nagrodę Good Design Award 2010 oraz nagrodę Red Dot 
Award 2013 i stało się światowym best-sellerem, Kartell proponuje model w wersji taboretu. Wersja ma 
wydłużone nogi, siedzisko ma mniejsze wymiary, ale nieomylny znak graficzny korpusu polegający na 
splocie obrysów trzech siedzisk pozostał niezmieniony. Doskonale pasujący zarówno do środowiska 
domowego, jak i pracowniczo-hotelarskiego, Masters Stool idealnie nadaje się też do użytku zewnętrznego.

Masters stool
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 Philippe Starck  2001

Ero/S/ to owalne krzesło, o charakterystycznym, organicznym, jajkowatym kształcie, wyróżniające się 
wyrafinowanym połączeniem wykończeń oraz harmonijnym zastosowaniem koloru. Wykorzystanie 
kosztownych i różnorodnych materiałów, zarówno do wykonania samego krzesła jak i jego podstawy, 
sprawia, że model jest szczególnie elegancki i wyrafinowany. Model Ero/S/ idealnie nadaje się do 
mieszkania, pokoju dziennego lub jadalni, lecz może też z powodzeniem egzystować w biurze, w sali 
reprezentacyjnej lub w poczekalniach. Model jest dostępny w trzech wersjach: siedzisko może wspierać 
się na obrotowej podstawie z centralnym wspornikiem z polerowanego aluminium, na lekkiej konstrukcji 
wyposażonej w 4 stalowe nóżki wykonane z chromowanego aluminium lub na rolkach. Dostępne dwie 
wersje: siedzisko może wspierać się na obrotowej podstawie z centralnym wspornikiem z polerowanego 
aluminium albo na lekkiej konstrukcji wyposażonej w 4 stalowe nóżki z chromowanego aluminium.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4835 62 79 70 46 8,200  2.050
       

4837 62 79 70 46 6,200  1.420
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4835 1 12,200 0,356
4837 1 9,400 0,204

Nieprzeźroczyste

E5/lśniąca biel

E6/czarny lśniący

4835 / 4837

Przeźroczyste

B4/kryształowy

E1/żółty

E2/jasnozielony

E3/pomarańczowy

E4/kobaltowy

Materiał
Siedzisko: poliwęglan przeźroczysty 
lub barwiony w masie
Stelaż: aluminium odlewane metodą
ciśnieniową lub chromowana stal

Osiągnięty poziom
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 5 
6.7 (Maksymalny poziom) 5 
6.8 (Maksymalny poziom) 5 
6.15 (Maksymalny poziom) 5 
6.16 (Maksymalny poziom) 5 

Ero|S|
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Good Design Award 2014 Patricia Urquiola  2012

Kartell powraca do zabawy w odnowę znanej klasyki i nadaje nowy wygląd krzesłu Windsor. Powrót 
do wspaniałej przeszłości angielskiej z XVIII wieku za pośrednictwem tego krzesła w wersji “Comb 
Back” o wyglądzie matowym i charakteryzującego się oparciem składającym się z siedmioramiennej 
struktury rozszerzającej się na wysokości oparcia nerek, wzmocnionej wykończeniem w kształcie 
sześcianów i łączącej się z siedziskiem przez smukłe, rozłożone promieniście pionowe słupki. Hojne 
wymiarowo, jednolite siedzisko łączy funkcjonalność i ergonomię z wysokim natężeniem emocjonalnym 
i wspomnieniowym. Zastosowanie tworzywa oraz subtelnych barw nadaje Comback chair lekkości i 
współczesności. 
Comback jest dostępne w wersji nowoczesnej “obrotowej”, z czterema członami i środkową, obrotową 
rurką oraz w wersji "sanki, z dwoma, cienkimi bocznymi rurkami.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedzisko jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5950 58 100 50 48,5 9,800  1.630
       

5952 58 100 50 48,5 13,100  2.030
       

opakowanie ilość  ciężar kg.  objętość m3

5950 2 12,300 0,2210
 2 11,860 0,1234
5952 2 12,300 0,2210
 1 10,200 0,1540

5950
Wersja sanki

03/biały

09/czarny

10/czerwień pomarańczowa

06/żółty

20/szaroniebieski

15/ orzechowy

5952
Wersja obrotowa

03/biały

09/czarny

10/czerwień pomarańczowa

06/żółty

20/szaroniebieski

15/ orzechowy

siedzisko/korp.

siedzisko/korp.

Materiał
Korpus: barwiony modyfikowany 
polipropylen w masie
Nóżka obrotowa: stal lakierowana 
farbą epoksydowo-poliestrową
Nóżki saneczkowe: stal lakierowa-
na farbą epoksydowo-poliestrową

Osiągnięty poziom
 sanki obrotowe
EN 1022:2005 Zgodny Zgodny
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny Zgodny 
5.2 Zgodny Zgodny 
Zał. A par. A.2   3 3 
EN 1728:2000  
6.2.1 3 3 
6.2.2 3 3 
6.6 3 3 
6.7 3 3 
6.8 3 3 
6.10 3 - 
6.12 3 - 
6.13 3 3 
6.15 3 3 
6.16 3 3 
6.17 3 3 
Maksymalny poziom= 3

Comback
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Good Design Award 2014

Nowa wersja tego klasycznego krzesła zainspirowanego tradycją Windsoru przynosi ze sobą również 
eksperymentowanie i łączenie różnych materiałów takich, jak tworzywa i drewna, które w ciekawy sposób 
interpretują także styl country chic w wersji "drewnianej", z czterema drewnianymi nóżkami jesionowym 
pomalowanymi na kolor dębowy lub lakierowanymi oraz w wersji "na biegunach". 
Obraz, który przywołuje na myśl to tradycja i antyczne emocje, które odsyłają do wizerunku krzeseł na 
werandach kolonialnych domów lub do bardziej swojskiego widoku fotelu babci. 

 Patricia Urquiola  2012

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    bieguny jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5954 58 100 50 48,5 12,200  2.150
       

5956 58 100 58 44 10,100  2.220
       

opakowanie   ilość  ciężar kg. objętość m3

5954 2 12,300 0,221
 2 12,200 0,195
5956 1 13,400 0,269

5956
Wersja na biegunach

03/biały

09/czarny

10/czerwień pomarańczowa

06/żółty

20/szaroniebieski

15/ orzechowy

5954
Cztery drewniane nóżki

03/biały-biały

09/czarny-czarny

10/czerwono-pomarańczowy-dębowy

06/żółty-dębowy

20/szaroniebieski-dębowy

15/ orzechowy-dębowy

98/biały-dębowy

99/czarny-dębowy

siedzisko/korp.

siedzisko/korp.

Materiał
Korpus: barwiony modyfikowany 
polipropylen w masie
Cztery nóżki: jesion malowany na 
dębowo lub lakierowany buk
Wersja na biegunach: jesion malo-
wany na dębowo  

Osiągnięty poziom
 4  na 
 nóżki biegunach
EN 1022:2005 Zgodny - 
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny Zgodny 
5.2 Zgodny Zgodny 
Zał. A par. A.2  3 - 
EN 1728:2000  
6.2.1 3 3 
6.2.2 3 3 
6.6 3 3 
6.7 3 3 
6.8 3 3 
6.10 3 3 
6.12 3 - 
6.13 3 - 
6.15 3 3 
6.16 3 3 
6.17 3 3 
Maksymalny poziom= 3

Comback



26

7

 Piero Lissoni  2012

KORPUS LAKIEROWANY
Audrey, eklektyczne krzesło łączące tworzywo z aluminium, zaprojektowane przez Piera Lissoniego, 
to wszechstronny i współczesny model, który dzięki prostej i czystej linii uzyskanej za pośrednictwem 
specjalnej procedury odlewu ciśnieniowego tylko dwóch części składowych, bez zgrzewów, staje się 
wielofunkcyjny i nadaje się do każdego typu użytkowania - indoor, outdoor, w domu, w biurze oraz w 
branży hotelarsko-pracowniczej - dzięki bardzo bogatemu wachlarzowi możliwych kombinacji (około 50 
odniesień). Audrey, dostępne w dwóch wersjach: krzesło i fotelik (z podramiennikami), ma siedzisko i 
oparcie wykonane z tworzywa w różnych wersjach kolorystycznych natomiast aluminiowy korpus jest 
dostępny w trzech wersjach: lakierowanym aluminium, lakierowane białe i lakierowane czarne. 
Model może też być używany na zewnątrz.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedzisko pojedyncze  jednostkowa
     kg  Zloty cena brutto

5875 52 80 51 46 5,000  1.210
       

5876 60 80 51 46 5,100  1.510
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

5875 2 13,200 0,279
5876 2 14,800 0,304

5875/5876
lakierowane aluminium

B1/biały-biały

B2/biały-czarny

B3/biały-jasnoszary

B4/biały-piaskowy

N2/czarny-czarny

N1/czarny-biały

N3/czarny-jasnoszary

N4/czarny-piaskowy

A1/aluminiowy-biały

A2/aluminiowy-czarny

A3/aluminiowy-jasnoszary

A4/aluminiowy-piaskowy

A5/aluminiowy-pomarańczowy

A6/aluminiowy-żółty

A7/aluminiowy-niebieski

Materiał
Korpus: lakierowane aluminium
Siedzisko i oparcie: barwiony w 
masie modyfikowany poliwęglan

Osiągnięty poziom
bez podłok

EN 16139.2013 Zgodne
EN 1022:2005 Zgodne 
EN 1728.2012  
6.4 (maksymalny poziom) L2 
6.5 (maksymalny poziom) L2 
6.6 (maksymalny poziom) L2 
6.15 (maksymalny poziom) L2 
6.16 (maksymalny poziom) L2 
6.17 (maksymalny poziom) L2 
6.18 (maksymalny poziom) L2 
6.24 (maksymalny poziom) L2 
6.25 (maksymalny poziom) L2 

Audrey Good Design Award 2012
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KORPUS POLEROWANY
Krzesło Audrey to dowód na to, że innowacja technologiczna firmy Kartell przekroczyła awangardę 
dotychczasowej wiedzy know-how. Wykorzystanie aluminium, w połączeniu z tworzywem i procedurą 
polerowania uzyskaną dzięki zastosowaniu wyrafinowanego procesu robotyzacji, sprawia, że Audrey 
to krzesło przemysłowe, którego stosunek jakości do ceny - pomimo, iż mowa tu o bardzo cennym 
eksponacie wykonanym z aluminium - jest bardzo konkurencyjny i to przy utrzymaniu całego procesu 
produkcyjnego na terenie Włoch. 
Model Audrey w wersji polerowanej może być używany wyłącznie wewnątrz; zamawiając co 
najmniej 50 sztuk można otrzymać wersję z polerowanego aluminium pokrytą ochronnym lakierem, 
która może służyć do użytku na zewnątrz.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedzisko pojedyncze  jednostkowa
     kg  Zloty cena brutto

5877 52 80 51 46 5,000  1.790
       

5878 60 80 51 46 5,100  2.310
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

5877 2 13,200 0,279
5878 2 14,800 0,304

5877/5878
polerowane aluminium 
indoor

L1/aluminiowy-biały

L2/aluminiowy-czarny

L3/aluminiowy-jasnoszary

L4/aluminiowy-piaskowy

L5/aluminiowy-pomarańczowy

L6/aluminiowy-żółty

L7/aluminiowy-niebieski

Materiał
Korpus indoor: Polerowane 
aluminium
Siedzisko i oparcie: barwiony w 
masie modyfikowany poliwęglan

Osiągnięty poziom
z podłok

EN 1022:2005 Zgodny
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny 
5.2 Zgodny 
Zał. A par. A.2 (Maksymalny poziom) 3 
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3 
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3 
6.5 (Maksymalny poziom) 3 
6.6 (Maksymalny poziom) 3 
6.7 (Maksymalny poziom) 3 
6.8 (Maksymalny poziom) 3 
6.10 (Maksymalny poziom) 3 
6.12 (Maksymalny poziom) 3 
6.13 (Maksymalny poziom) 3 
6.15 (Maksymalny poziom) 3 
6.16 (Maksymalny poziom) 3 
6.17 (Maksymalny poziom) 3 

Audrey Shiny
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Nowa rodzina krzeseł Audrey została wzbogacona o wersję tkaninową. Audrey Soft to krzesło dostępne 
aż w 13 odcieniach do wyboru w trzech rodzajach tkaniny (Kvadrat, Trevira, Lycra), idealne do mieszkania, 
domowego biura, a przede wszystkim do użytku w środowisku hotelowym i pracowniczym. Eklektyzm i 
wielofunkcyjność w połączeniu ze współczesnością i elegancją wykończenia i surowców sprawiają, że  
Audrey Soft to wyjątkowy produkt do użytku w pomieszczeniach zbiorowych. Ponadto, jego funkcjonalność 
w połączeniu z charakterystycznym stylem Kartell nabiera dodatkowego uroku, jeżeli uwzględni się 
stosunek jakości do ceny w odniesieniu do unikalnego krzesła przeznaczonego do użytku hotelowo-
biurowego. 

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedzisko jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5975 52 80 51 46 5,400  1.860
       
                              **wersja ogniotrwała

5976 60 80 51 46 5,500  2.250
       
                              **wersja ogniotrwała

5977 52 80 51 46 5,400  2.420
       

                              **wersja ogniotrwała

5978 60 80 51 46 5,500  3.010
       
                              **wersja ogniotrwała

5985 52 80 51 46 5,400  1.970
       

5986 60 80 51 46 5,500  2.360
       

5987 52 80 51 46 5,400  2.510
       

5988 60 80 51 46 5,500  3.120
       

opakowanie    ilość  ciężar kg. objętość m3

5975/5977/5985/5987 2 14,600 0,285
5976/5978/5986/5988 2 16,600 0,310

5975N/5976N lakierowane czarne
5975B/5976B lakierowane białe
5975A/5976A lakierowane aluminium
5977L/5978L polerowane aluminium

Tkanina Trevira

G/czerwony

E/pomarańczowy

S/zielony seledynowy

R/zielononiebieski

D/beż

M/brązowy

P/granatowy

C/szary

B/czarny

5985N/5986N lakierowane czarne
5985B/5986B lakierowane białe
5985A/5986A lakierowane aluminium
5987L/5988L polerowane aluminium

Tkanina Lycra

A/biały

D/beż

T/zieleń wojskowa

G/czerwony

B/czarny

P/granatowy

Materiał
Korpus: Aluminium lakierowane 
lub polerowane
Siedzisko i oparcie: Poliuretan 
pokryty tkaniną

**IT UNI 9177 1 klasa 1 – badanie reakcji 
 na ogień: wynik pomyślny CSI.
 MI1848D20D1IM00012

Audrey Soft
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 szerokość wysokość głębokość wysokość   ciężar  cena
    siedzisko jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5995 52 80 51 46 5,400  2.230
       
                              **wersja ogniotrwała

5996 60 80 51 46 5,500  2.610
       
                              **wersja ogniotrwała

5997 52 80 51 46 5,400  2.760
       
                              **wersja ogniotrwała

5998 60 80 51 46 5,500  3.380
       
                              **wersja ogniotrwała

opakowanie   ilość  ciężar kg. objętość m3

5995/5997 2 14,600 0,285
5996/5998 2 16,600 0,310

5995N/5 996N lakierowane czarne
5995B/5996B lakierowane białe
5995A/5996A lakierowane aluminium
5997L/5998L polerowane aluminium

Tkanina Kvadrat Divina 3

F/fuksja

G/czerwony

E/pomarańczowy

S/zielony seledynowy

D/beż

M/brązowy

P/granatowy

C/szary

B/czarny

Materiał
Korpus: Aluminium lakierowane 
lub polerowane
Siedzisko i oparcie: Poliuretan 
pokryty tkaniną

Osiągnięty poziom
 z  bez 
 podłok podłok
EN 1022:2005 Zgodny Zgodny
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny Zgodny 
5.2 Zgodny Zgodny 
Zał. A par. A.2  3 3 
EN 1728:2000  
6.2.1 3 3 
6.2.2 3 3 
6.5 3 - 
6.6 3 - 
6.7 3 3 
6.8 3 3 
6.10 3 - 
6.12 3 3 
6.13 3 3 
6.15 3 3 
6.16 3 3 
6.17 3 - 
maksymalny poziom=3

**IT UNI 9177 1 klasa 1 – badanie reakcji 
 na ogień: wynik pomyślny CSI.
 MI1848D20D1IM00013

Audrey Soft



30

Materiał
Siedzisko: poliuretan powlekany 
tkaniną 
Korpus: technopolimer 
termoplastyczny barwiony w masie
Tkanina: 100% poliester

EN 1022:2005 Zgodne
EN 16139:2013 Zgodne
EN 1728:2012 osiągnięty poziom
6.4 (maksymalny poziom) L2
6.5 (maksymalny poziom) L2
6.6 (maksymalny poziom) L2
6.10 (maksymalny poziom) L2
6.11 (maksymalny poziom) L2
6.15 (maksymalny poziom) L2
6.16 (maksymalny poziom) L2
6.17 (maksymalny poziom) L2
6.18 (maksymalny poziom) L2
6.20 (maksymalny poziom) L2
6.24 (maksymalny poziom) L2
6.25 (maksymalny poziom) L2
6.26 (maksymalny poziom) L2

Badanie reakcji na ogień w toku
homologacja ministerialna

4182
Tkanina melanżowa uwypuklona

B3/biało-szary

B5/biało- beżowy

T5/turkawkowo-beżowy

T2/turkawkowo-grafitowy

G3/szaro-szary

G4/szaro-pomarańczowy

N1/czarno-niebieski

N2/czarno-grafitowy

 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedzisko podramiennik jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

4182 59 85 56,5 48 64 6,520 2.040
      

4180 59 85 56,5 48 64 6,520 1.560
      

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

4180/4182 1 6,150 0,158
 1 3,970 0,120

Fotelik Clap, zrealizowany na podstawie projektu Patricii Urquioi, specjalnie z myślą o rynku hotelarsko-
pracowniczym poszerzając ofertę linii Soft.
Model Clap jest dostępny w ośmiu połączeniach kolorystycznych i charakteryzuje się z jednej strony 
eleganckim i funkcjonalnym siedziskiem pokrytym tkaniną geometryczną, nadającą się do wielorakiego 
użytku, a z drugiej korpusem wykonanym z bardzo wytrzymałego tworzywa, będącego owocem 
najnowszej technologii przemysłowej.

Aby jeszcze bardziej wyjść na przeciw wymogom lokali przeznaczonych dla zbiorowości model 
Clap jest też dostępny w wersji zindywidualizowanej z wykorzystaniem tkaniny dostarczonej 
przez klienta przy zamówieniu co najmniej 10 sztuk.

4180
TC/tkanina klienta

 Patricia Urquiola  2014Clap
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Materiał
Siedzisko: poliuretan powlekany 
tkaniną 
Korpus: technopolimer 
termoplastyczny barwiony w masie
Tkanina: 100% poliester Trevira

EN 1022:2005 Zgodne
EN 16139:2013 Zgodne
EN 1728:2012 osiągnięty poziom
6.4 (maksymalny poziom) L2
6.5 (maksymalny poziom) L2
6.6 (maksymalny poziom) L2
6.10 (maksymalny poziom) L2
6.11 (maksymalny poziom) L2
6.15 (maksymalny poziom) L2
6.16 (maksymalny poziom) L2
6.17 (maksymalny poziom) L2
6.18 (maksymalny poziom) L2
6.20 (maksymalny poziom) L2
6.24 (maksymalny poziom) L2
6.25 (maksymalny poziom) L2
6.26 (maksymalny poziom) L2

Badanie reakcji na ogień w toku
homologacja ministerialna

 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedzisko podramiennik jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

4181 59 85 56,5 48 64 6,440 1.850
      

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

4181 1 6,150 0,158
 1 3,970 0,120

4181
Tkanina jednokolorowa

6/czerwony

4/pomarańczowy

7/zielony

1/niebieski

5/beżowy

3/jasnoszary

2/ciemnoszary

8/czarny

4181
Struktura

B/biały

T/turkawkowy

G/szary

N/czarny

 Patricia Urquiola  2014Clap
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Po niewarygodnym sukcesie, jaki odniosły przy okazji ich światowej inauguracji na targach meblarskich 
Salone del Mobile, wchodzą do katalogu modele krzesła Mademoiselle autorstwa Philippe’a Starcka 
"ubrane" przez Lenniego Kravitza, razem z jego załogą team Kravitz Design. Trzy wersje w pełni 
odzwierciedlające duch amerykańskiej super gwiazdy, łączące elegancję haute couture fotelika z 
rockowym i nieposkromionym nastrojem wybranym tkanin.
Model “Mademoiselle K python” łączy szary materiał z szaro-czarną tkaniną z wężowym nadrukiem, 
tył fotelika jest wykonany ze splatanego czarnego materiału, a przód z ekologicznego futra również w 
czarnym kolorze, “Mademoiselle K rafia” łączy tkaninę z rafii z czarnym splotem. Wszystkie trzy wersje są 
dostępne z korpusem przezroczystym lub czarnym.

Materiał
Ssiedzisko: poliuretan powleczony 
tkaniną 
Pokrycie: Futro 100% modakryl; 
splot z tkaniny powlekanej PVC lub 
tkaniny 42% wiskoza, 40% bawełna, 
18% wełna;
Skorpus: poliwęglan przeźroczysty 
lub barwiony w masie

osiągnięty poziom
EN 1728:2000  
6.7 (maksymalny poziom) 5 
6.12 (maksymalny poziom) 5 
6.13 (maksymalny poziom) 5 
6.15 (maksymalny poziom) 5 
6.16 (maksymalny poziom) 5 

4193 korpus przeźroczysty
4192 korpus przeźroczysty

07/fur-python

09/fur-leather

4393 korpus przeźroczysty
4392 korpus czarny

81/tkanina z rafii

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedzisko jednostkowa  jednostkowa
     kg  Zloty cena brutto

4192 55 74 52,5 46 7,000  3.340
4193       

4392 55 74 52,5 46 7,000  2.950
4393       

opakowanie   ilość  ciężar kg objętość m3

4192/4193 1 11,900 0,194
4392/4393 1 11,900 0,194

Mademoiselle Kravitz
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Fotelik łączący lekkość konstrukcji z poliwęglanu z komfortem miękkiego siedziska i elegancją pokrycia 
z tkaniny.
Konstrukcja jest dostępna w kolorze przeźroczystym lub lśniąco-czarnym, jest tłoczona tryskowo i 
połączona z szerokim i wygodnym siedziskiem za pomocą czterech punktów zgrzewania umożliwiających 
trwałe, a jednocześnie elastyczne połączenie. Wzór jest prosty i harmonijny, a szeroka gama tkanin 
obiciowych, od adamaszkowych do trzech kompozycji biało-czarnych pozwala na dobranie estetyki 
współgrającej z typem osobowości, prężnej lub romantycznej, klasycznej lub wyrafinowanej.

Aby jeszcze bardziej wyjść na przeciw wymogom lokali przeznaczonych dla zbiorowości 
model Mademoiselle jest też dostępny w wersji zindywidualizowanej z wykorzystaniem tkaniny 
dostarczonej przez klienta przy zamówieniu co najmniej 10 sztuk.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4895  55 74 52,5 46 7,000  2.550
4896       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4895 1 11,400 0,194
4896 1 11,400 0,194

4895 korpus przeźroczysty
4896 korpus czarny

DV/damaszkowy zielony

4895 korpus przeźroczysty
4896 korpus czarny
Black&White

PP/pied de poule (pepitka)

PN/czarny wzór

PB/biały wzór

Materiał  
Siedzisko: poliuretan powlekany 
tkaniną.
>  Black&White: 100% bawełna
 zadrukowana cyfrowo.
> Damaszkowy: bawełna z 
 dodatkiem  poliestru. 
Stelaż: poliwęglan przeźroczysty lub 
barwiony w masie

4EN 1728:2000  
6.7 (Maksymalny poziom) 5
6.12 (Maksymalny poziom) 5
6.13 (Maksymalny poziom) 5
6.15 (Maksymalny poziom) 5
6.16 (Maksymalny poziom) 5 

Mademoiselle
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Najmodniejszy fotelik wzorniczy, Mademoiselle, został ubrany przez słynne domy mody made in Italy, 
mające z firmą Kartell ugruntowany kontakt i wspólnotę idei.
W skład kolekcji wchodzi szereg wzorniczych tkanin marki Missoni i Moschino. Rosita Missoni z domu 
mody Missoni wybrała "Vevey", kalejdoskopowy wzór kwiatowy dostępny w odcieniach czerwieni i 
brunatnych oraz "Cartagena", eleganckie graffiti biało-czarnych kwiatów. Rossella Jardini, reprezentująca 
dom mody Moschino, wybrała "Sketches", wielokolorowy wzór typu patchwork oryginalnych ilustracji 
Franca Moschino, "Margherite", kwiecisty dywan na czarnym tle, który rozpływa się w kierunku oparcia i 
"Cuori", symboliczny nadruk domu mody, w kolorze czarno-białym.
Fotelik Mademoiselle, szykowny i wesoły, jest dostępny w wersji z korpusem wykonanym z przeźroczystego 
lub czarnego poliwęglanu.

Aby jeszcze bardziej wyjść na przeciw wymogom lokali przeznaczonych dla zbiorowości 
model Mademoiselle jest też dostępny w wersji zindywidualizowanej z wykorzystaniem tkaniny 
dostarczonej przez klienta przy zamówieniu co najmniej 10 sztuk.

 Philippe Starck 2005

4895/6895 korpus przeźroczysty
4896/6896 korpus czarny
Tkaniny Moschino

HN/czarne serca 

MM/białe astry

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    krzesło jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4892 55 74 52,5 46 7,000  2.710
4893       

6892/6893 55 74 52,5 46 7,000  3.160
wersja ogniotrwała**       

4895 55 74 52,5 46 7,000  2.550
4896       

6895/6896 55 74 52,5 46 7,000  2.920
wersja ogniotrwała**       

opakowanie ilość          ciężar kg    objętość m3

4892/4893 1 11,400 0,194
6892/6893 1 11,400 0,194
4895/4896 1 11,400 0,194
6895/6896 1 11,400 0,194

4892 / 6892  korpus czarny
4893 / 6893  korpus przeźroczysty 
Tkaniny Missoni

LL/cartagena B/N

QQ/vevey w tonacji czerwonej

QQ/vevey w tonacji brązowej

Materiał
Siedzisko: poliuretan z obiciem z tkaniny 
Tkanina: 100% bawełna
Tkanina ogniotrwała**: 100% 
poliester Trevira CS™
Korpus: przeźroczysty lub barwiony 
w masie poliwęglan

Osiągnięty poziom
EN 1728:2000  
6.7 (Maksymalny poziom) 5 
6.12 (Maksymalny poziom) 5 
6.13 (Maksymalny poziom) 5 
6.15 (Maksymalny poziom) 5 
6.16 (Maksymalny poziom) 5 

**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo

 MI1848D20D1IM00002 

 MI1848D20D1IM00004

 UK Standard BS 7176 i EN 1021

 US - KALIFORNIA Standard TB 117

4895 korpus przeźroczysty
4896 korpus czarny
Tkaniny Moschino

FM/bryzgi 

Mademoiselle "à la mode"
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Para ironicznych projektantów, wyjątkowo wyrafinowanych i poszukujących zawsze nowych rozwiązań, 
bracia Bouroullec zaprojektowali dla Kartell fotelik z przeźroczystego poliwęglanu Papyrus.
Udane połączenie prostoty, wdzięku i historii, Papyrus odwołuje się do dawnych modeli wiklinowych foteli 
o zdecydowanej i dość ciężkiej linii. Przeźroczyste oparcie jest wykończone cienkim, pionowym wzorem 
zygzakowym biegnącym na zewnątrz zaokrąglonego oparcia o miękkim i wygodnym kształcie.
Siedzisko jest wygodne i komfortowe, a cały korpus jest lekki. 
Szeroki zestaw niebanalnych kolorów “old fashioned” w których Papyrus jest proponowany dodatkowo 
uwidacznia zmysłową grę rzeźbionej powierzchni.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5830 60 79 49 44 5,600  1.050
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

5830 2 15,200 0,34

5830

Przeźroczyste

B4/kryształowy

Z1/szaro-różowy

Z2/rdzawy

Z3/szaro-niebieski

Z5/bakłażanowy

Materiał
Przeźroczysty lub barwiony w masie 
poliwęglan
EN 15373:2007  Osiągnięty poziom
Zał. A par. A.2 (Maksymalny poziom) 3 
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3 
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3 
6.5 (Maksymalny poziom) 3 
6.6 (Maksymalny poziom) 3 
6.7 (Maksymalny poziom) 3 
6.8 (Maksymalny poziom) 3 
6.10 (Maksymalny poziom) 3 
6.12 (Maksymalny poziom) 3 
6.13 (Maksymalny poziom) 3 
6.15 (Maksymalny poziom) 3 
6.16 (Maksymalny poziom) 3 
6.17 (Maksymalny poziom) 3 

Papyrus
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 Piero Lissoni i Carlo Tamborini  2008

Krzesło o prostej linii wzorniczej, zgodne z wyjątkowo wyrafinowanym i minimalistycznym stylem Piera 
Lissoniego. Wykonany z technopolimerowego materiału termoplastycznego barwionego w masie, model 
Lizz jest produkowany z jednej formy z wykorzystaniem technologii dmuchanego gazu. 
“Zmodyfikowane” imię damskie (od Liz Taylor), podobnie jak “zmienione” zostały tradycyjne proporcje 
krzesła: Jego linia jest kwadratowa, siedzisko jest obszerne, oparcie jest niskie i szerokie. 
Charakterystyka wykorzystanego materiału sprawia, że krzesło jest odporne na porysowania i 
uderzenia oraz na wpływ czynników atmosferycznych. 

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4868 49 74 53 44 4,600  890
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4868 2 11,800 0,255

4868

Nieprzeźroczyste  

02/pomarańczowy

03/biały

07/szary

09/czarny

19/koralowy

Materiał
barwiony polimer techniczny 
termoplastyczny w masie

osiągnięty poziom
EN 16139.2013 Zgodne
EN 1022:2005 Zgodne 
EN 1728.2012  
6.4 (maksymalny poziom) L2 
6.5 (maksymalny poziom) L2 
6.6 (maksymalny poziom) L2 
6.15 (maksymalny poziom) L2 
6.16 (maksymalny poziom) L2 
6.17 (maksymalny poziom) L2 
6.18 (maksymalny poziom) L2 
6.24 (maksymalny poziom) L2 
6.25 (maksymalny poziom) L2 

Lizz
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 Piero Lissoni i Carlo Tamborini  2013

Krzesło o prostej linii wzorniczej, zgodne z wyjątkowo wyrafinowanym i minimalistycznym stylem Piera 
Lissoniego.
Model Lizz jest proponowany również w wersji matowej w sześciu kolorach przywołując typowe 
wzornictwo skandynawskie, w którym przeważają naturalne surowce. Wykonany z termoplastycznego 
polimeru technicznego barwionego w masie, model Lizz jest produkowany z jednego monolitu z 
wykorzystaniem technologii dmuchanego gazu. 
Ten nowy wariant, odporny na porysowania, uderzenia i na działanie czynników atmosferycznych 
nadaje się szczególnie do użytku w środowisku hotelarskim lub pracowniczym. 

Materiał
barwiony polimer techniczny 
termoplastyczny w masie

osiągnięty poziom
EN 16139.2013 Zgodne
EN 1022:2005 Zgodne 
EN 1728.2012  
6.4 (maksymalny poziom) L2 
6.5 (maksymalny poziom) L2 
6.6 (maksymalny poziom) L2 
6.15 (maksymalny poziom) L2 
6.16 (maksymalny poziom) L2 
6.17 (maksymalny poziom) L2 
6.18 (maksymalny poziom) L2 
6.24 (maksymalny poziom) L2 
6.25 (maksymalny poziom) L2 

Lizz Mat

4869

 03/biały

50/pomarańczowy

51/żółty ochra

52/niebieski

09/czarny

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4869 49 74 53 44 4,600  930
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4869 2 11,800 0,255
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 Patrick Jouin  2008

Uwspółcześnienie klasycznego krzesła, Thalya łączy prostotę pomysłu z mocnym rysunkiem graficznym. Thalya 
to krzesło z przeźroczystego poliwęglanu o zgrabnej sylwetce, eleganckie, o miękkiej linii, prawie kobiece. 
Dzięki zastosowaniu technologii gazowo-wtryskowej, Thalya posiada zaokrąglone krawędzie, puste  
w środku nogi oraz specjalną obróbkę powierzchni typu “siatkowego” na siedzisku i oparciu. Delikatna 
grafika dodaje ruchu i błysku eleganckiej i podstawowej formie Thalyi zwiększając jego niematerialny urok. 
Zestaw wyrafinowanych odcieni sprawia, że nadaje się do wyjątkowo eleganckich pomieszczeń.

5810

Przeźroczyste

B4/kryształowy

A1/fioletowy

A3/czekoladowy

A4/dymny

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5810 46 84 50 47 4,050  850
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

5810 2 10,000 0,267

Materiał
Przeźroczysty lub barwiony w masie 
poliwęglan

osiągnięty poziom
EN 16139.2013 Zgodne
EN 1022:2005 Zgodne 
EN 1728.2012  
6.4 (maksymalny poziom) L2 
6.5 (maksymalny poziom) L2 
6.6 (maksymalny poziom) L2 
6.15 (maksymalny poziom) L2 
6.16 (maksymalny poziom) L2 
6.17 (maksymalny poziom) L2 
6.18 (maksymalny poziom) L2 
6.24 (maksymalny poziom) L2 
6.25 (maksymalny poziom) L2 

Thalya
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5811

Kryjące

E5/biały lśniący

 Patrick Jouin 2012

Wykonane z poliwęglanu krzesło Thalya jest też dostępne w lakierowanej białej wersji, która jeszcze 
bardziej uwidacznia jego miękki i opływowy kształt.
Wyróżniający je znak graficzny, siatkowy wzór biegnący wzdłuż całej powierzchni oparcia i siedziska, 
jest widoczny również z tyłu. Lekkie i praktyczne krzesło Thalya może być też użytkowane na zewnątrz.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedzisko pojedyncze  pojedyncze
     kg  Zloty cena brutto

5811 46 84 50 47 4,050  750
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

5811 2 10,100 0,267

Materiał
przeźroczysty lub barwiony w masie 
poliwęglan

osiągnięty poziom
EN 16139.2013 Zgodne
EN 1022:2005 Zgodne 
EN 1728.2012  
6.4 (maksymalny poziom) L2 
6.5 (maksymalny poziom) L2 
6.6 (maksymalny poziom) L2 
6.15 (maksymalny poziom) L2 
6.16 (maksymalny poziom) L2 
6.17 (maksymalny poziom) L2 
6.18 (maksymalny poziom) L2 
6.24 (maksymalny poziom) L2 
6.25 (maksymalny poziom) L2 

Thalya Mat
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5820

Przeźroczyste

B4/kryształowy

P9/dymny

Matowe

E5/biały błyszczący

E6/czarny błyszczący

E7/czerwień Kartell

 Tokujin Yoshioka  2009

Krzesło Ami Ami, zainspirowane grą splotu z osnową tekstylną, którego nazwa w j. japońskim znaczy 
dosłownie "wyplatać" - zrodziło się z fantazji projektanta Tokujin Yoshioki pragnącej odtworzyć jeden z 
typowych symboli stylistycznych swojej kultury, a mianowicie splot.
Prosta i geometryczna linia kontrastuje z bogactwem obróbki widocznym na zewnętrznej i wewnętrznej 
powierzchni uzyskanym dzięki zastosowaniu skomplikowanej procedury przemysłowej będącej w stanie 
odtworzyć motyw za pośrednictwem jednego matrycy.
Model Ami Ami odwołując się do kultury orientalnej wykorzystuje jednocześnie innowacyjny materiał jakim 
jest poliwęglan; krzesło jest dostępne w dwóch przeźroczystych wersjach, kryształowej i dymnej oraz w 
trzech wersjach matowych, białej, czerwonej i czarnej.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    krzesło jednostkowa  jednostkowa
     kg  Zloty cena brutto

5820 41 85 50 46 3,500  790
       

opakowanie ilość          ciężar kg     objętość m3

5820 2 10,600 0,255

Materiał
Przeźroczysty lub barwiony w masie 
poliwęglan

Osiągnięty poziom
EN 1022:2005 Zgodny
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny 
5.2 Zgodny 
Zał. A par. A.2 (Maksymalny poziom) 3 
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3 
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3 
6.7 (Maksymalny poziom) 3 
6.8 (Maksymalny poziom) 3 
6.12 (Maksymalny poziom) 3 
6.13 (Maksymalny poziom) 3 
6.15 (Maksymalny poziom) 3 
6.16 (Maksymalny poziom) 3 

Ami Ami
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 Tokujin Yoshioka  2009

Stół Ami Ami, pasujący do wielu wystrojów, praktyczny, idealny zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz, 
do domu, jak i do środowiska hotelowego, jego inspiracją jest krzesło o takiej samej nazwie, gra splotu z 
osnową tekstylną, charakterystyka stylu typowa dla kultury japońskiej.
Precyzyjny w każdym detalu splot obejmujący całą powierzchnię kwadratowego stołu wykonanego z 
poliwęglanu, łącznie z czterema smukłymi nogami z lakierowanego aluminium, które nadają mu elegancji 
i harmonii.  

 szerokość wysokość głębokość ciężar  cena
    jednostkowa  jednostkowa
    kg  Zloty cena brutto

5825 70 72 70 8,400  2.270
     

opakowanie ilość ciężar kg  objętość m3

5825 1 8,870 0,101

5825

Przeźroczyste płaszczyzna korpus

B4/kryształowo-aluminiowy

P9/dymno-czarny

Matowe płaszczyzna korpus

E5/biały błyszczący

E6/czarny błyszczący

E7/czerwień błyszcząca

Materiał
Płaszczyzna: wykonany z 
przeźroczystego lub barwionego  
w masie poliwęglanu
Korpus: lakierowane aluminium

Osiągnięty poziom
EN 1730:2000  
6.2 2 
6.3 (Maksymalny poziom) 5 
6.4 1
6.5 (Maksymalny poziom) 5 

Ami Ami table
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5840

Siedzisko
Przeźroczyste

B4/kryształowy

42/ochra

43/fioletowy

44/czerwonopomarańczowy

Nomen omen fotelika z poliwęglanu, Mr. Impossible, model opracowany przez firmę Kartell we współpracy 
z Phillippem Starckiem stanowi syntezę najbardziej wyrafinowanego wzornictwa oraz najbardziej 
zaawansowanej technologii obróbki tworzyw sztucznych. Krzesło powstało, bowiem, na podstawie 
pomysłu  - z pozoru niemożliwego do wykonania – polegającego na połączeniu dwóch owalnych korpusów 
z poliwęglanu bez używania kleju: nowe wyzwanie w celu uzyskania nierozerwalnego połączenia oraz 
zadziwiającego efektu wzrokowego burzącego percepcję materiału. Obydwa korpusy, połączone 
laserowo, nadają krzesłu dwukolorowy wygląd oraz trójwymiarowość. 
Przytulny i wygodny fotelik o organicznej linii, Mr Impossible zdaje się “unosić” w powietrzu dzięki czterem 
przeźroczystym, okrągłym i pustym w środku nogom, na których opiera się siedzisko dostępne w wielu 
kolorach.
Odporny na uderzenia i na działanie czynników atmosferycznych, Mr Impossible nadaje się zarówno do 
użytku domowego jak i hotelarsko-pracowniczego, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5840 55 84 54 46 5,500  1.320
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

5840 1 8,100 0,281

Siedzisko
Nieprzeźroczyste

47/lśniąca biel

48/czarny lśniący

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet  2008

Materiał
Siedzisko: przeźroczysty lub  
barwiony w masie poliwęglan
Stelaż: poliwęglan przeźroczysty

Osiągnięty poziom
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny 
5.2 Zgodny 
Zał. A par. A.2 (Maksymalny poziom) 3 
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3 
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3 
6.7 (Maksymalny poziom) 3 
6.8 (Maksymalny poziom) 3 
6.12 (Maksymalny poziom) 3 
6.13 (Maksymalny poziom) 3 
6.15 (Maksymalny poziom) 3 
6.16 (Maksymalny poziom) 3 

Mr. Impossible Good Design Award 2008
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Krzesło z owalnym siedziskiem, pierwsze na świecie zgrzewane laserowo, przekształca się dzięki 
zadziwiającemu lśniącemu wykończeniu. Pełno kolorowe wykończenie nadaje Super Impossible wygląd 
typu “glossy” w eleganckiej dwukolorowej wersji optical, z górnym korpusem koloru białego, natomiast 
dolna część i nogi są koloru czarnego.

5841

Matowe

E8/biało-czarny

  szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar cena 
     krzesło jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

5841  55 84 54 46 5,500 1.320
       

opakowanie  ilość ciężar kg objętość m3

5841  1 8,400 0,281

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet  2010

Materiał
barwiony w masie poliwęglan

Osiągnięty poziom
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny 
5.2 Zgodny 
Zał. A par. A.2 (Maksymalny poziom) 3 
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3 
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3 
6.7 (Maksymalny poziom) 3 
6.8 (Maksymalny poziom) 3 
6.12 (Maksymalny poziom) 3 
6.13 (Maksymalny poziom) 3 
6.15 (Maksymalny poziom) 3 
6.16 (Maksymalny poziom) 3 

Super Impossible
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 Patricia Urquiola  2008

Krzesło Frilly z przeźroczystego poliwęglanu powstało bazując się na pojęciu przemysłowej rzeźby 
przekształconej we wdzięczną formę ergonomiczną zaprojektowaną przez wielokrotnie nagradzaną 
projektantkę pochodzenia hiszpańskiego Patricię Urquiolę. 
Falista linia przebiegająca przez cały korpus nadaje krzesłu lekki wygląd plisowanej tkaniny wywołując 
zmysłowy efekt optyczny, bardzo kobiecy i zabawny.
Frilly jest proponowane w dwóch wersjach fluo, turkusowej i w kolorze fuksji, oraz w bardziej klasycznej 
wersji kryształowej.

5880

Przeźroczyste 

B4/kryształowy

D7/turkusowy

D8/fuksja

Nieprzeźroczyste

E5/lśniąca biel

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5880 47 78 47 46 4,250  870
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

5880 2 11,500 0.281

Materiał
Przeźroczysty lub barwiony w masie 
poliwęglan

Osiągnięty poziom
EN 1022:2005 Zgodny
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny 
5.2 Zgodny 
Zał. A par. A.2 (Maksymalny poziom) 3 
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3 
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3 
6.7 (Maksymalny poziom) 3 
6.8 (Maksymalny poziom) 3 
6.12 (Maksymalny poziom) 3 
6.13 (Maksymalny poziom) 3 
6.15 (Maksymalny poziom) 3 
6.16 (Maksymalny poziom) 3 

Frilly
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5850N czarne siedzisko
5850B przeźroczyste siedzisko
5850W białe siedzisko

Górne wykończenie
Przeźroczyste 

4/kryształowy

5/pomarańczowy

6/czerwony

7/zielony

8/fioletowy

9/dymny

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2007

Hi Cut łączy perfekcyjną ergonomię siedziska z elastycznością i solidnością; natomiast efekt pionowych, 
mieniących się pasków stelaża w górnej części przyczynia się do powstania uwodzicielskiej gry 
światłocieni.
Minimalistyczne krzesło o czystej linii przywołujące styl déco, którego eklektyzm i bogactwo dodaje 
charakteru i oryginalności otoczeniu, w którym się znajduje. Hi-Cut może być łączone z szeroką gamą 
górnego wykończenia: w żywym fiolecie, czerwieni, zieleni, pomarańczy lub w nieco spokojniejszej tonacji 
kryształowej lub dymnej.
Projekt krzesła, wykonanego z jednej formy, bawi się z pojęciem kąta i krzywej: przednie nogi, podobnie 
jak przednia część siedziska mają kształt kwadratowy, natomiast tylne nogi i oparcie mają linię bardziej 
zaokrągloną i miękką kończąc się energicznie w górnej części oparcia.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5850 46 84 55 47 4,500  950
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

5850 2 11,800 0,269

Materiał
Przeźroczysty lub barwiony w masie 
biały lub czarny poliwęglan

EN 15373:2007  Osiągnięty poziom
Zał. A par. A.2 (Maksymalny poziom) 3 
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3 
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3 
6.7 (Maksymalny poziom) 3 
6.8 (Maksymalny poziom) 3 
6.12 (Maksymalny poziom) 3 
6.13 (Maksymalny poziom) 3 
6.15 (Maksymalny poziom) 3 
6.16 (Maksymalny poziom) 3 

Hi-Cut
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57 2870/1 2872

2891 
Wersja samogasząca

2M/biały cynkowy

 Vico Magistretti  1996

Elegancka linia wraz ze stonowanymi kolorami oraz wygodą w użyciu sprawia, że krzesło Maui jest 
modelem wyjątkowo wszechstronnym nadającym się zarówno na rynek hotelarsko-pracowniczy jak  
i mieszkaniowy.
Krzesła Maui tworzą bogaty zestaw, zróżnicowany pod względem kolorystycznym i formalnym, który jest 
w stanie zaspokoić specjalne wymagania takich wnętrz użyteczności publicznej jak biura, laboratoria, 
poczekalnie, bary i restauracje, sale konferencyjne lub wnętrz domowych typu jadalnia, pokój nastolatka 
lub gabinet. Korpus oparcia i siedziska wykonany z polipropylenu jest umocowany do konstrukcji nośnej  
z chromowanego aluminium. Dzięki swojej budowie krzesło Maui może być układane w stosy do 7 i 5 sztuk.
Może być połączone z innymi krzesłami tego samego typu, rząd po rzędzie, za pośrednictwem prostego 
zaczepu tylnego.
Są dostępne następujące wersje: wersja wyposażona w podłokietniki, tego samego koloru co siedzisko 
oraz model wyposażony w obrotowy blat czarnego koloru. Uzupełnia serię Maui, model samogaszący.
Cieszący się dużym popytem na rynku hotelarsko- pracowniczym jest w stanie spełnić najbardziej surowe 
wymagania wyspecjalizowanego rynku mebli hotelarsko-pracowniczych.

 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedziska podłokietnika jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

2870 55 77 52 45  4,900 630
       

2871       610
opakowanie 4 sztuki       

2891       630
Wersja samogasząca       

2872 58 77 52 45 66 5,700 810
       

2874 66 (krzesło) 77 52 (krzesło) 45 71 7,000 1.100
 36 (półka)  26 (półka)    

2869 66 (krzesło) 77 52 (krzesło) 45 71 7,000 1.100
 36 (półka)  26 (półka)    

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

2870 2 12,000 0,302
2871 4 22,600 0,380
2891 4 22,600 0,380
2872 2 14,300 0,302
2874 2 17,000 0,302
2869 2 17,000 0,302

2869 / 2870 / 2871 / 2872 /2874
Nieprzezroczyste

1M/antracytowy

2M/biały cynkowy

2869 / 2870 / 2872 / 2874
Coprenti

3M/morski

4M/purpurowy

5M/jasnoszary

6M/mlecznożółty

7M/jasnozielony

8M/jasnoniebieski

VV/zielony

AA/pomarańczowy

FF/fuksja

Materiał
Korpus/podłokietniki: polipropylen 
barwiony w masie
Stelaż: chromowana stal
Półka: laminat warstwowy H.P.L.

EN 1022:2005 Zgodny
EN 15373:2007 Osiągnięty poziom
5.1 Zgodny 
5.2 Zgodny 
Zał. A par. A.2 (Maksymalny poziom) 3
EN 1728:2000  Osiągnięty poziom
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3
6.7 (Maksymalny poziom) 3
6.8 (Maksymalny poziom) 3
6.12 (Maksymalny poziom) 3
6.13 (Maksymalny poziom) 3
6.15 (Maksymalny poziom) 3
6.16 (Maksymalny poziom) 3

Maui
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2878 / 2879

Nieprzezroczyste

1M/antracytowy

2M/biały cynkowy

3M/morski

4M/purpurowy

5M/jasnoszary

6M/mlecznożółty

7M/jasnozielony

8M/jasnoniebieski

VV/zielony

AA/pomarańczowy

FF/fuksja

2873

00/czarny

1A/aluminiowy

Wchodząca również w skład rodziny Maui wersja foteliku na kółkach dostępna z pompą, z podramiennikami 
lub bez podramienników. Siedzisko jest wykonane z polipropylenu i umocowane do konstrukcji nośnej z 
chromowanego aluminium. Rolki są zamocowane do 5-promieniowej podstawy wykonanej z chromowanej stali.
Model Maui wyposażony w rolki, idealnie nadaje się do niewielkiego biura lub home office, także dzięki 
wygodzie i lekkości swojego siedziska.

 Vico Magistretti  1996

 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedziska podłokietnika jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

2878 58 85÷93 52 49÷57  7,800 1.230
 krzesło na kółkach z siłownikiem     

2879 58 85÷93 52 49÷57 67÷75 8,500 1.370
 fotelik na kółkach z siłownikiem      
 

2873       10
zaczep łączący       

2875       780
zestaw kółek do krzeseł       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

2878 1 9,800 0,220
2879 1 11,000 0,256

Materiał
Korpus/podłokietniki: polipropylen 
barwiony w masie
Stelaż: chromowana stal

EN 1022:2005 Zgodny
EN 15373:2007 Osiągnięty poziom
5.1 Zgodny 
5.2 Zgodny 
Zał. A par. A.2 (Maksymalny poziom) 3
EN 1728:2000  Osiągnięty poziom
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3
6.7 (Maksymalny poziom) 3
6.8 (Maksymalny poziom) 3
6.12 (Maksymalny poziom) 3
6.13 (Maksymalny poziom) 3
6.15 (Maksymalny poziom) 3
6.16 (Maksymalny poziom) 3

Maui
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4

 tribute to Vico Magistretti  2013

  szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar cena
     siedzisko jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

2895  55 77 52 45 4,900 1.340
       

2893 58 77 52 45 66 5,700 1.670
       

2897 58 85÷93 52 49÷57 67÷75 8,500 2.220
            fotelik na kółkach z pompą    

2896  58 77 52 45 4,900 1.680
       

opakowanie  ilość ciężar kg.  objętość m3

2895/2896  2 13,800 0,372
2893  2 16,200 0,372
2897  1 11,600 0,256

2893 / 2895 / 2897

Tkanina Trevira

GG/czerwony

EE/pomarańczowy

SS/zielony seledynowy

RR/zielononiebieski

DD/beż

PP/granatowy

CC/szary

BB/czarny

Krzesło Maui, zaprojektowane w latach 1995 - 1996, jest owocem badań projektowych prowadzonych 
w latach dziewięćdziesiątych i stanowi pierwszy model nowej ery krzeseł charakteryzujących się 
monolitycznym korpusem wykonanym z materiału pozbawionego linii, użebrowań, metalowych wsporników 
wzmacniających oparcie. Kartell nadaje mu nowy wygląd, nowy styl i nową, bardziej dostępną cenę, 
proponując je również w wersji tkaninowej (Kvadrat lub Trevira) – wyposażonej w kółka i podramienniki 
lub bez kółek i podramienników – poszerzając w ten sposób rodzinę obfitującą w warianty chromatyczne 
i funkcjonalne, będącej w stanie usatysfakcjonować specjalne wymagania branży hotelowo-biurowej 
oraz mieszkalnej. Elegancka linia i praktyczność krzesła Maui sprawiają, że jest to model wyjątkowo 
wielofunkcyjny oraz zawsze aktualny, wczoraj i dziś.

Aby jeszcze bardziej wyjść na przeciw wymogom lokali przeznaczonych dla zbiorowości 
model Maui Soft jest też dostępny w wersji zindywidualizowanej z wykorzystaniem tkaniny 
dostarczonej przez klienta przy zamówieniu co najmniej 10 sztuk.

2896

Tkanina Kvadrat Divina 3

FF/fuksja

GG/czerwony

EE/pomarańczowy

SS/zielony seledynowy

DD/beż

PP/granatowy

CC/szary

BB/czarny

Materiał
Korpus: tworzywo nylonowe 
powleczone tkaniną
Stelaż: stal chromowana
EN 1022:2005 Zgodny
EN 15373:2007 Osiągnięty poziom
Zał. A par. A.2  (maksymalny poziom) 3
EN 1728:2000  Osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 3
6.2.2 (maksymalny poziom) 3
6.7 (maksymalny poziom) 3
6.8 (maksymalny poziom) 3
6.12 (maksymalny poziom) 3
6.13 (maksymalny poziom) 3
6.15 (maksymalny poziom) 3
6.16 (maksymalny poziom) 3
**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo

 nr MI1848D20D1IM00015

 nr MI1848D20D1IM00014

Maui Soft
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2880 / 2881 / 2882 / 2883 / 2885

Nieprzezroczyste

1M/antracytowy

2M/biały cynkowy

3M/morski

Stół Maui może być ustawiony jako mebel wolnostojący lub wkomponowany do mebli o podobnym stylu. 
Istnieje w pięciu wersjach (okrągłej, kwadratowej, w dwuwymiarowej wersji prostokątnej , owalnej) tak, 
by mógł spełnić różnorodne funkcje we wnętrzach o charakterze zbiorowym (barach i restauracjach) 
oraz wymagania codziennego życia. Paleta czterech kolorów w jakich jest dostępny blat z drewnianym 
obrzeżem sprawia, że stół Maui idealnie komponuje się także w otoczeniu domowym, w jadalni, kuchni, 
home-office lub gabinecie.

 Vico Magistretti  1996

 szerokość wysokość głębokość średnica ciężar  cena
    Ø jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

2880 80 72 80  15,000  1.930
       

2881 80 72 120  19,000  2.570
       

2882 80 72 160  22,700  3.220
       

2883  72  100 17,400  2.810
       

2885 194 72 120  30,000  4.270
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

2880 1 blat 10,600 0,055
 1 stelaż 7,400

2881 1 blat 16,100 0,079
 1 stelaż 7,400

2882 1 blat 21,200 0,103
 1 stelaż 7,400

2883 1 blat 12,800 0,082
 1 stelaż 8,000

2885 1 blat 29,700 0,176
 1 stelaż 7,400

Materiał
Blat: laminat z obrzeąem bukowym, 
gruboąą 27 mm
Nogi: chromowana stal

  osiągniąty poziom
UNI 8592/84 wynik pozytywny
UNI 8593/84 (maksymalny poziom) 5
UNI 9085/87 4
UNI 9086/87 (maksymalny poziom) 5

Maui
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Dr. Yes to siedzisko o unikalnym stylu i wyjątkowej odporności materiału, idealne nadające się na rynek 
hotelarsko-pracowniczy lub do użytku zewnętrznego.
Lekko wykrzywiony w dół, prostoliniowy korpus zapewnia komfortową i obszerną przestrzeń. Wykonane 
z modyfikowanego polipropylenu przy wykorzystaniu technologii wtryskowej gazowej. Wykończenie 
matowe w części wewnętrznej, miękkie i komfortowe w dotyku, natomiast tylna powierzchnia oraz nogi 
są lśniące. 
Dr Yes charakteryzuje się solidną konstrukcją, wygodą, łatwym utrzymaniem w czystości oraz szeroką 
gamą chromatyczną.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5805 52 80 50 47 4,600  550
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

5805 2  11,600  0,344

5805

Nieprzeźroczyste

02/pomarańczowy

03/biały

07/szary

09/czarny

10/czerwono-pomarańczowy

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2009

Materiał
Barwiony w masie modyfikowany 
polipropylen

osiągnięty poziom
EN 16139.2013 Zgodne
EN 1022:2005 Zgodne 
EN 1728.2012  
6.4 (maksymalny poziom) L2 
6.5 (maksymalny poziom) L2 
6.6 (maksymalny poziom) L2 
6.10 (maksymalny poziom) L2 
6.11 (maksymalny poziom) L2 
6.17 (maksymalny poziom) L2 
6.18 (maksymalny poziom) L2 
6.20 (maksymalny poziom) L2 
6.24 (maksymalny poziom) L2 
6.25 (maksymalny poziom) L2 
6.26 (maksymalny poziom) L2 

Dr. YES
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4330 / 4331 / 4332 / 4333
4346 / 4347 / 4348 / 4349

03/biały

09/czarny

Kolekcja stolików TopTop wzbogaciła się o nową wersję, doskonale pasującą do nowych siedzisk Starck 
Dr. Yes. Stolik jest dostępny z białym lub czarnym melaminowym blatem i podstawą w tym samym kolorze. 
Przeźroczysta noga o kwadratowym lub okrągłym przekroju ma żłobioną powierzchnię i metalowy rdzeń. 
Dobrze znosi działanie czynników atmosferycznych idealnie nadając się na rynek hotelarsko-pracowniczy.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4330  72  60 13,700  1.530
okrągła noga       
okrągła podstawa

4331 60 72 60  14,700  1.640
okrągła noga       
okrągła podstawa

4332  72  70 15,700  1.570
okrągła noga       
okrągła podstawa

4333 70 72 70  16,700  1.760
okrągła noga       
okrągła podstawa

4346  72  60 17,700  1.640
noga kwadratowa       
plisowana
kwadratowa 
podstawa

4347 60 72 60  18,700  1.760
noga kwadratowa       
plisowana
kwadratowa podstawa

4348  72  70 19,700  1.690
noga kwadratowa       
plisowana
kwadratowa podstawa

4349 70 72 70  20,700  1.890
noga kwadratowa       
plisowana
kwadratowa podstawa

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4330 1 blat 4,860 0.017
 1 noga 4,150 0.012
 1 podstawa 4,780 0.034
4331 1 blat 5,930 0.017
 1 noga 4,150 0.012
 1 podstawa 4,780 0.034
4332 1 blat 6,160 0.025
 1 noga 4,150 0.012
 1 podstawa 4,780 0.034
4333 1 blat 8,200 0.025
 1 noga 4,150 0.012
 1 podstawa 4,780 0.034
4346 1 blat 4,860 0.017
 1 noga 6,000 0.085
 1 podstawa 6,370 0.015
4347 1 blat 4,860 0.017
 1 noga 6,000 0.085
 1 podstawa 6,370 0.015
4348 1 blat 6,160 0.025
 1 noga 6,000 0.085
 1 podstawa 6,370 0.015
4349 1 blat 8,200 0.025
 1 noga 6,000 0.085
 1 podstawa 6,370 0.015

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2009

Materiał
Blat: melamina
Noga: przeźroczyste tworzywo 
PMMA
Podstawa: lakierowane aluminium 
białe i czarne

Osiągnięty poziom
 nóżka nóżka
 okrągła kwadratowa
EN 15372:2008  
5.1 Zgodny - 
5.2.2 Zgodny - 
5.2.3 Zgodny - 
EN 12521:2000  
5.1 - Zgodny 
5.2 - Zgodny 
EN 1730:2000  
6.2 3 2 
6.3 3 5 
6.4 3 5 
6.5 3 5 
6.6 3 5 
6.7 - Zgodny 
6.8 - 4 
Maksymalny poziom  3 5

TopTop dla Dr. YES
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4848

Nieprzeźroczyste

1L/białożółty

3L/jasnozielony

4L/zielony

5L/ciepłoszary

7L/jasnopomarańczowy

8L/lawendowy

 Philippe Starck  1997

Fotelik Dr. NO to klasyczny produkt firmy Kartell, ogólnie znany dzięki optymalnemu połączeniu 
funkcjonalności z estetyką. Model Dr. NO nie obawia się zmian temperatury, może być ustawiany  
w stosy do czterech sztuk i wyróżnia się wygodą siedziska, elegancją projektu, funkcjonalnością, prostotą 
utrzymania w czystości i szerokim wachlarzem proponowanych kolorów.
Wybór kolorów padł na tonacje pastelowe. Forma, materiał i praktyczność użytkowania sprawiają, że 
model Dr. NO dobrze znosi zewnętrzne warunki atmosferyczne i stanowi doskonałą propozycję dla rynku 
hotelowopracowniczego.

 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedziska siedziska jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

4848 51,5 79,5 49 46,5 66 4,100 770
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4848 2 11,200 0,290

Materiał
Siedzisko: polipropylen barwiony  
w masie
Nogi: aluminium anodowane

Osiągnięty poziom
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 5
6.2.2 (Maksymalny poziom) 5
6.5 (Maksymalny poziom) 5
6.6 (Maksymalny poziom) 5
6.7 (Maksymalny poziom) 5
6.10 (Maksymalny poziom) 5
6.12 (Maksymalny poziom) 5
6.13 (Maksymalny poziom) 5
6.15 (Maksymalny poziom) 5
6.16 (Maksymalny poziom) 5
6.17 (Maksymalny poziom) 5

Dr. NO
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 Philippe Starck  1997

Z fotelikiem Dr. NO tworzy parę stolik Dr. NA; w wersji okrągłej jest pomyślany jako bezpośrednie 
uzupełnienie krzesła. Blat jest malowany proszkowo i odporny na porysowania, a smukła, środkowa noga 
wykonana z tworzywa i aluminium sprawiają, że model Dr. NA może razem z fotelikiem stać na zewnątrz, 
tworząc idealne połączenie. średnica średnica wysokość ciężar cena.

 średnica średnica wysokość ciężar   cena
 podstawy blatu  jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

4536 45 60 73 9,400   1.920
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4536 1 podstawa 4,580 0,062
 1 noga 1,800 0,033
 1 blat 7,420 0,037

4536

Nieprzeźroczyste

1N/białożółty

4N/zielony

5N/ciepłoszary

7N/jasnopomarańczowy

8N/lawendowy

Materiał
Blat: SMC z powłoką zapobiegającą 
porysowaniu
Noga: polipropylen barwiony  
w masie
Podstawa: aluminium odlewane
metodą wysokociśnieniową

Dr. NA
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Materiał
Polipropylen barwiony w masie

Osiągnięty poziom
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny 
5.2 Zgodny 
EN 1728:2000  
6.2.1 (maksymalny poziom) 3 
6.2.2 (maksymalny poziom) 3 
6.6 (maksymalny poziom) 3 
6.7 2 
6.8 (maksymalny poziom) 3 
6.10 (maksymalny poziom) 3 
6.15 (maksymalny poziom) 3 
6.16 (maksymalny poziom) 3 
6.17 (maksymalny poziom) 3 

**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo MI1848D20D1IM00003

 UK Standard BS5852 CRIB5, BS 7176  

 i EN 1021

 US - KALIFORNIA Standard TB 117

 Antonio Citterio i Toan Nguyen  2007

Light office monostelaz na kólkach, Spoon Chair powstal w wyniku zastosowania szczególnie awangardowej 
procedury. Innowacyjna technologia wtryskowa dwuskladnikowa sluzaca do wykonania krzesla umozliwia 
uzyskanie produktu “warstwowego”; dwa, rózne materialy termoplastyczne sa równoczesnie wytlaczane, jeden 
z nich spelnia wylacznie funkcje estetyczna (powierzchnia zewnetrzna), drugi, posiada silna wytrzymalosc 
mechaniczna (wnetrze); sprawia to, ze Spoon Chair ma wysokie zalety technologiczne i maksymalna 
elastycznosc wynikajaca z indywidualnie dobieranej grubosci,  dostosowanej do wagi uzytkownika.
Latwy w uzyciu uchwyt regulacyjny mechanizmu jest wbudowany w dolnej czesci stelaza, a zatem jest 
calkowicie niewidoczny i nie zaklóca oplywowej sylwetki. Idealnie nadaje się do aranżacji hotelowo-
pracowniczych, jest też dostępna wersja ogniotrwała modelu Spoon Chair.

 szerokość wysokość wysokość średnica wysokość ciężar cena
 krzesła  siedziska podstawy siedziska jednostkowy jednostkowa
 (podłokietników)     kg. Zloty cena brutto

4819 60 83,5÷92,5 45÷54 70 68,5÷77,5 12,000 2.140
       

6819 60 83,5÷92,5 45÷54 70 68,5÷77,5 12,000 2.290
wersja ogniotrwała**       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4819 1 16,400 0,423
6819 1 16,400 0,423

4819/6819

02/pomarańczowy-pomarańczowy

03/biały-czarny

04/granatowy-granatowy

07/szary-czarny

09/czarny-czarny

Nieprzezroczyste  stelaż      poduszka

Spoon Chair
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Materiał
Płaszczyzna: aluminiowy blat 
pokryty melaminową powłoką
Nogi: Barwiony w masie 
modyfikowany polipropylen

EN 1730:2000
EN 15372:2008 osiągnięty poziom
6.2 2
6.3 2
6.4 2
6.5 2
6.6 2
6.7    zgodny
6.8 2
UNI 8594:2004 zgodny
UNI 9084:1987 4

4506/4507/4508 blat noga

02/pomarańczowy

03/biały

09/czarny

 szerokość wysokość głębokość ciężar cena
    pojedyncza jednostkowa
    kg. Zloty cena brutto

4506 140 72 74 18,000 5.660
     

4507 160 72 80 20,000 6.250
     

4508 200 72 90 22,000 7.090
     

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

4506 1 24,400 0,207
4507 1 23,000 0,223
4508 1 31,600 0,306

Model Spoon Table to składany stół typu light office charakteryzujący się wyjątkową lekkością i 
praktycznością. 
Blat nośny jest wykonany z aluminium w formie plastra miodu, a jego grubość nieprzekracza 15 mm. 
Wykończony białym laminatem, natomiast brzeg wykonany z metakrylanu jest kolorowany w tle tak, aby 
mógł “odczytać” głębokość przeźroczystości. 
Wykonane z technotworzywa nogi zapewniają wytrzymałość i estetykę. Tryb kolankowego zamykania, 
opracowanego w celu uproszczenia składania blatu, sprawia, że stół Spoon Table idealnie nadaje się 
szczególnie do małowymiarowych przestrzeni i do łatwego przenoszenia. System blokady nóg ma miejsce 
bez stosowania żadnego narzędzia, za pośrednictwem kursora z zaczepem. 
Model Spoon Table jest dostępny z blatem w trzech różnych wymiarach i z nogami i brzegiem 
skomponowanymi w odpowiednich kolorach.

 Antonio Citterio i Toan Nguyen  2009Spoon Table
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 Antonio Citterio i Toan Nguyen  2004

Oryginalny taboret o giętkim kształcie zarówno pod względem wyglądu jak i funkcji. Innowacyjność modelu 
polega przede wszystkim na połączeniu siedziska ze środkową nogą za pomocą wzmocnionego łuku, który 
sprawia, że krzesło jest giętkie i wygodne. Ponadto, dzięki wyrafinowanemu rozwiązaniu technicznemu, 
siłownik gazowy regulujący wysokość w zakresie od 56 do 76 cm, jest całkowicie umieszczony wewnątrz 
nogi, podobnie jak doskonale zintegrowane z siedziskiem pokrętło regulacyjne. Model Spoon nadaje 
się do każdego otoczenia: lad kuchennych, barów, modnych restauracji z niekonformistyczną aranżacją.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4828 56 76÷96 56 56÷76 7,200  1.830
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4828 1 11,800 0,266

4828

Nieprzezroczyste

03/biały

09/czarny

10/czerwony

26/pomarańczowy

Materiał
Polipropylen barwiony w masie

EN 1728:2000 osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5 
6.4 (maksymalny poziom) 5 
6.7 (maksymalny poziom) 5 

Spoon



57

4

 Vico Magistretti 2007

Model wykonany według projektu jednego z największych, włoskich projektantów, Nihau, to krzesło o 
bardzo prostym, zasadniczym wyglądzie, ale które jednocześnie jest wyjątkowo wykwintne i wytworne. 
Kształtem przypomina motyla z jego lekkością, zwinnością, elegancją i delikatnymi kolorami.
Wykonane z propylenu siedzisko jest dostępne w szerokiej gamie delikatnych kolorów. Korpus jest wykonany 
z cienkich, stalowych i chromowanych profili. Jego kształt jest zgrabny, kąty są zaokrąglone, linia jest 
powabna… prawie zmysłowa. Zarówno projekt graficzny jak i szczególna dbałość o szczegóły, zaokrąglone 
i miękkie wymiary, bardzo staranne wykończenie sprawiają, że linia Nihau jest naprawdę wyjątkowa.
To właście wielki maestro, Vico Magistretti twierdzi, że wyrafinowanie to naturalny rozwój prostoty, która 
w połączeniu z koncepcją stanowi podstawę projektowania i architektury.
Krzesło Nihau dobrze komponuje się z ekskluzywnymi wnętrzami, a dzięki swojej eklektyczności nadaje 
się zarówno do klasycznego jak do bardziej aktualnego wystroju.

2810

Nieprzezroczyste

03/biały

04/granatowy

17/szaroniebieski

20/niebieski

T7/zielony

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

2810 46 80 55 45 5,000  780
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

2810 2 14,200 0,293

Materiał
Korpus: polipropylen barwiony  
w masie
Stelaż: chromowana stal

Osiągnięty poziom
EN 1728:2000  
6.2.1 (Maksymalny poziom) 5 
6.2.2 (Maksymalny poziom) 5 
6.7 (Maksymalny poziom) 5 
6.8 3 

Nihau
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4818

Przeźroczyste

B4/kryształowy

J1/dymny

J5/niebieski

Nieprzeźroczyste

E5/lśniąca biel

 Alberto Meda 2008

Honeycomb, składane krzesło wieloużytkowe, lekkie i łatwe w użyciu, ma aluminiową linię, natomiast 
oparcie i siedzisko są wykonane z przeźroczystego lub barwionego w masie poliwęglanu. 
Wyrafinowana konstrukcja teksturowa podzielona na sześciokątne moduły w kształcie plastra miodu 
nadaje temu modelowi trójwymiarową estetykę wraz z lekkością, funkcjonalnością i ergonomią.
Składane krzesło Honeycomb idealnie nadaje się do użytku zewnętrznego lub do małych przestrzeni,  
w formie zamkniętej jego szerokość nie przekracza 7 cm.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4818 38,7 (otwarta) 82,5 52,5 46 4,200  950
 7 (zamknięta)      

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4818 1 5,900 0,066

Materiał
Siedzisko i oparcie: wykonane  
z przeźroczystego lub kolorowego 
poliwęglanu.
Korpus: anodowanego matowego 
aluminium

EN 1728:2000
EN 15373:2007 Osiągnięty poziom
6.2.1 (Maksymalny poziom) 3
6.2.2 (Maksymalny poziom) 3
6.7 (Maksymalny poziom) 3
6.8 1

Honeycomb
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 Antonio Citterio i Oliver Löw  1998

Efekt głęboko przemyślanego projektu technicznego, składane krzesło Dolly łączy elegancję z formalną 
lekkością całego projektu; wyrafinowana i wytrzymała konstrukcja nośna. Dostępne w kolorze białym i 
czarnym, Dolly znajdzie swoje miejsce w każdym otoczeniu. Wykonane z tworzywa siedzisko, dzięki swojej 
wytrzymałości i prostoty w utrzymaniu w czystości, rozszerza wachlarz możliwych zastosowań modelu, od 
mieszkania do biura, stanowiąc tym samym ofertę dla rynku hotelarsko-biurowego.

Materiał
Polipropylen barwiony w masie lub
malowany proszkowo

 osiągnięty poziom
UNI 8582/84 wynik pozytywny
UNI 8584/84 (maksymalny poziom) 5
UNI 8585/84 4
UNI 8586/84 (maksymalny poziom) 5
UNI 8587/84 (maksymalny poziom) 5
UNI 8589/84 (maksymalny poziom) 5
UNI 8590/84 (maksymalny poziom) 5

4864

Nieprzezroczyste

03/biały

5Y/czarny

 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedziska podłokietnika jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

4864 52 82 (otwarta) 53 (otwarta) 46 68 (otwarta) 5,700 1.060
  93 (zamknięta) 25 (zamknięta)  75 (zamknięta)  

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4864 1 7,400 0,137

Dolly
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10

4876

Nieprzeźroczyste

09/czarny-czarny

25/szary-srebrny

4860

Nieprzeźroczyste

47/czarny-srebrny

25/szary-srebrny

 Philippe Starck 1988

Dr. Glob powstał w wyniku pomysłu połączenia różnych materiałów celem uzyskania większej wytrzymałości 
strukturalnej oraz innowacyjnego podejścia projektowego, wykorzystującego efekt kontrastu między 
grubością a lekkością. Touch,matowość i grubość siedziska sprawiają, że Dr. Glob to prawdziwy mistrz stylu. 
Krzesło wykonane ze specjalnej mieszanki plastikowej, która nadaje mu ciepły, przyjemny, matowy i 
miękki wygląd. Wykorzystany materiał jest barwiony w masie celem zapewnienia dobrej odporności na 
otarcia, starzenie oraz możliwości zastosowania na zewnątrz budynków. Wszystkie wersje modelu Dr. 
Glob mogą być ustawiane w stosie. Seria obejmuje dwa modele: Dr. Glob, krzesło ze stalowym oparciem 
będącym przedłużeniem tylnych nóg; Hi-Glob, krzesło barowe ze stalowym oparciem połączonym do 
korpusu nośnego z tego samego materiału.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4876 48 73 47,5 46 3,690  980
       

4860 46 87 46,5 65 5,500  1.110
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4876 2 11,000 0,210
4860 2 14,000 0,251

Materiał
Siedzisko: polipropylen barwiony  
w masie
Stelaż: stal malowana proszkiem 
epoksydowo-poliestrowym

Dr. Glob, Hi-Glob
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4543 / 4549

Nieprzezroczyste

09/czarny

25/jasnoszary

4551

Nieprzezroczyste

03/biały

09/czarny

25/jasnoszary

Miss Balù interpretuje w nowoczesny sposób XIX-wieczny model stołu ze środkową nogą. Stół wchodzi  
w skład kolekcji przeznaczonej do zróżnicowanego użytku, zarówno w przestrzeni domowej jak i na 
zewnątrz budynku. Opracowanie i zastosowanie nowej mieszanki plastycznej zapewnia odporność na 
otarcia i starzenie. Kolekcja stołów obejmuje trzy modele: kwadratowy stolik (który może być przysunięty 
do innego stołu dzięki prostej krawędzi blatu), stolik okrągły, obydwa stoliki są niewielkich rozmiarów  
i doskonale nadają się do sypialni, przedpokoju lub tarasu; duży, okrągły stół, który może być używany  
w kuchni jako stół jadalny.

 szerokość wysokość głębokość średnica ciężar  cena
    Ø jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4543 60 72,5 64  15,600  1.850
       

4549  72,5  64 14,100  1.850
       

4551  73  90 23,900  3.670
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4543 1 podstawa 12,800 0,069
 1 blat 7,500 0,036

4549 1 podstawa 12,800 0,069
 1 blat 6,000 0,039

4551 1 podstawa 16,000 0,097
 1 blat 14,800 0,073

Materiał
Blat i podstawa: SMC low profile  
z powłoką odporną na zarysowania 
(odporność 6H)
Noga mod. 4543 / 4549: 
polipropylen z dodatkiem talku
Noga mod. 4551: poliamid z dodat-
kiem szkła z powłoką odporną na 
zarysowania

 Philippe Starck 1989Miss Balù 



62

8

 Ron Arad 1997

“Fantastic Plastic Elastic”  to nazwa kryjąca się pod inicjałami tego krzesła charakteryzującego się 
przede wszystkim formalnym, miękkim i opływowym wyglądem. Ten fantastyczny model powstał dzięki 
wyjątkowej technologii, która modelując jedną taflę plastikową wspierającą się na dwóch, aluminiowych 
profilach biegnących równolegle, tworzy solidną, lecz jednocześnie elastyczną konstrukcję. Oparcie wraz 
z siedziskiem wspiera się na aluminiowym stelażu nadającym mu odporności i elastyczności oraz lekkości 
i praktyczności. Dostępne w trzech kolorach: białym, niebieskim i czerwonym.
Łatwe do ułożenia w stosie, do 8 sztuk, nadaje się do pomieszczeń publicznych (barów, pracowni biurowych) 
oraz do pomieszczeń domowych. Dzięki zastosowanym materiałom doskonale znosi zewnętrzne warunki.

Materiał
Siedzisko/oparcie: polipropylen 
barwiony w masie
Stelaż: wytłaczane aluminium 
malowane proszkowo

 osiągnięty poziom
UNI 8584/84 (maksymalny poziom) 5
UNI 8585/84 (maksymalny poziom) 5
UNI 8586/84 (maksymalny poziom) 5
UNI 8587/84 (maksymalny poziom) 5
UNI 9083/87 (maksymalny poziom) 5
UNI 9089/87 (maksymalny poziom) 5

8009

Opalowe

1Z/biały

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

8009 43 78 59 46 3,750  980
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8009 2 10,500 0,249

FPE
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4806 / 4884

Nieprzezroczyste

H1/aluminiowy

H2/szaroniebieski

HZ/biały

4806
Wersja samogasząca klasa 1
certyfikat LSF Nr U07045/03065 z dnia 25 sierpnia 1997r.

H9/szaroniebieski

 Vico Magistretti 1993

Zarówno z punktu widzenia projektu, jak i zastosowanych materiałów, rodzina krzeseł Mauna-Kea, 
składająca się z krzesła z podramiennikami i kawiarnianego taboretu, to optymalna propozycja dla rynku 
hotelarsko-biurowego. Jednakże, korpus wykonany z polerowanego aluminium w połączeniu z trzema 
odcieniami szarości siedziska i oparcia z polipropylenu, jak również elegancja surowców pozwalają na ich 
idealne dopasowanie również w kontekście domowym, na przykład w kuchni lub w gabinecie. Ponadto, 
optymalna wytrzymałość surowców i właściwości techniczne modelu, wśród których należy wymienić 
cynkowane wkręty mocujące, sprawiają, że krzesła te nadają się również do użytku zewnętrznego. 

 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedziska podłokietnika jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

4806 58 77 54 46 65 4,400 1.560
       

4884 37 83 44 65  3,600 1.370
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4806 2 12,900 0,339
4884 2 10,600 0,230

Materiał Krzesło i Taboret
Stelaż siedziska: odlewane ciśnieniowo 
aluminium malowane proszkowo
Nogi i stelaż oparcia: aluminiowy 
profil polerowany lub z powłoką 
odporną na zarysowania
Siedzisko i oparcie: polipropylen 
barwiony w masie lub malowany 
proszkowo

4806  
osiągnięty poziom

UNI 9083/87 4
UNI 9089/87 4
UNI 8589/84 (maksymalny poziom) 5
UNI 8590/84 (maksymalny poziom) 5

4884 
osiągnięty poziom

UNI 9083/87 4
UNI 9089/87 4

Mauna-Kea
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 Philippe Starck  2012

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    oparcie jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5885 42 84 54 46 5,700  920
       

opakowanie ilość  ciężar kg. objętość m3

5885 1 7,400 0,144

Krzesło rygorystyczne, materialne zaprojektowane jak rzeźba przekształcona w produkowany 
przemysłowo przedmiot domowego użytku. Krzesło ma siłę i potęgę prymitywnej bryły przekształconej 
we współczesny przedmiot poprzez zastosowanie tłoczonego tworzywa sztucznego Model Miss Less, 
idealnie nadający się do użytku domowego, jak i do pomieszczeń hotelarsko-biurowych, składa się z 
wygodnej, monolitycznej podstawy o kwadratowej formie oraz z oparcia wykonanego z przeźroczystego 
poliwęglanu lub z poliwęglanu barwionego w masie. 

5885

BC/biały-kryształowy 

AC/pomarańczowy-kryształowy

NC/czarny-kryształowy

NN/czarny-czarny

BB/biały-biały

siedzisko/korp.

Materiał
Siedzisko:Technopolimer 
termoplastyczny barwiony w masie
Oparcie: Poliwęglan

EN 1022:2005 Zgodny
EN 15373:2007 Osiągnięty poziom
5.1 Zgodny 
5.2 Zgodny 
Zał. A par. A.2  (maksymalny poziom) 3
EN 1728:2000  Osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 3
6.2.2 (maksymalny poziom) 3
6.7 (maksymalny poziom) 3
6.8 (maksymalny poziom) 3
6.12 (maksymalny poziom) 3
6.13 (maksymalny poziom) 3
6.15 (maksymalny poziom) 3
6.16 (maksymalny poziom) 3

Miss Less Good Design Award 2012
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 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedzisko podramiennik jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

6410 72 104 73 39 60 9,800 1.850
       

6400 190 99 75 36 58 26,700 4.780
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

6410 1 14,600 0,700
6400 1 35,400 1,788

Materiał
Poliwęglan przezroczysty lub 
barwiony w masie

osiągnięty poziom
 fotel sofa
EN 1022:2005 Zgodne Zgodne
EN 16139:2013 Zgodne Zgodne 
EN 1728:2012  
6.4 L2 L2 
6.5 L2 L2 
6.6 - L1
6.10 L2 L2 
6.11 L2 L2 
6.15 L2 L2 
6.16 L2 L2 
6.17 L2 L2 
6.18 L2 L2 
6.20 L2 L2 
6.24 L2 L2 
6.25 L2 L2 
6.26 L2 L2 
Maksymalny poziom= L2

6410 / 6400
Przezroczyste

B4/kryształowy

U1/dymny

Kartell przedstawia Uncle Jack, rewolucyjną sofę z przezroczystego poliwęglanu odlewaną z jednej 
formy projektu Philippe'a Starcka. Ze swoimi 30 kg wagi i 190 cm szerokości jest najśmielszym na 
świecie przykładem zastosowania technologii wtryskowej.
Rodzina Uncle, autorstwa Philippe'a Starcka wzbogaciła się o bergère Uncle Jim, fotel o dużej 
sile estetycznej, który odwołując się do kształtu i opływowej linii Uncle Jack jest w stanie zaspokoić 
najróżnorodniejsze potrzeby wystroju indoor i outdoor.

 Philippe Starck  2014Uncle Jim, Uncle Jack
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5867

Przeźroczyste

B4/kryształowy

Kryjące

03/biały

09/czarny

 Joe Colombo  2011

Po raz pierwszy Kartell składa hołd jednemu z najsłynniejszych eksponatów własnego muzeum 
odświeżając fotel 4801 zaprojektowany przez Joe Colomba, prawdziwy symbol projektowania lat 60, 
dzisiaj poszukiwany okaz na licytacjach sztuki modernizmu. Słynny też z uwagi na fakt, iż jest jedynym 
przedmiotem w kolekcji Kartell wykonanym całkowicie z drewna; współczesna technologia pozwala dzisiaj 
na wykonanie tego samego produktu przy użyciu tworzywa PMMA, wykorzystując technikę przemysłową 
do odtworzenia jego kształtowanej, płynnej formy. 
Krzesło, w numerowanej serii, jest dostępne w trzech kolorach - przeźroczystym, białym i czarnym - które 
podkreślają jego kształt.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedzisko pojedyncze  jednostkowa
     kg  Zloty cena brutto

5867 62 59 64 30 19,900  7.730
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

5867 1 20,200 0,48

Materiał
tworzywo PMMA przeźroczyste lub 
barwione w masie

osiągnięty poziom
EN 1022:2005 zgodny
EN 1728:2000  
6.2.1 1 
6.2.2 1 
6.5 1 
6.6 1 
6.7 1 
6.8 1 
6.10 1 
6.12 1 
6.13 1 
6.15 1 
6.16 1 

Fotel Joe Colombo
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 Maarten van Severen 2002

LCP to model wykonany z jednej formy przezroczystego metakrylanu, która zgina sie tworzac bardzo 
innowacyjna wersje szezlongu.
Tylko zastosowanie wyjatkowej technologii pozwolilo na uzyskanie podobnej elastycznosci z zachowaniem 
formalnej prostoty. Model LCP jest elastyczny, miekki i wytrzymaly, a jednoczesnie posiada lekki i nieuchwytny 
wyglad. Dostępny w 2 przeźroczystych kolorach, kryształowym i jasnoniebieskim. To cenny i wyrafinowany 
model przeznaczony dla wytrawnych znawców designu.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

6040 48,5 70 80 31 18,800  6.330
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

6040 1 24,600 0,551

6040

Przeźroczyste

B3/jasnoniebieski

B4/kryształowy

Materiał
PMMA przeźroczyste lub barwione 
w masie

osiźgniźty poziom
EN 1728:2000  
6.2.2 1 
6.7 1 
6.15 1 

LCP
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 Philippe Starck i Eugeni Quitllet  2011

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedzisko pojedyncze  jednostkowa
     kg  Zloty cena brutto

6046 68 73 63 44 10,000  1.850
       

6045 141 73 70 44 20,000  2.670
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

6046 1 14,400 0,421
6045 1 28,700 0,854

Nowy model Kartell do użytku zewnętrznego wykonany techniką tłoczenia obrotowego: seria Magic 
Hole składa się z dwuosobowej sofy  i fotelu o zwartej, zwinnej sylwetce wspierającej się na smukłych 
nóżkach o okrągłym przekroju. Proste i linearne powierzchnie są zakończone zaokrąglonymi kształtami. 
Wstrzemięźliwa linia jest złamana i jednocześnie podkreślona przez oryginalny szczegół stylistyczny: 
wydłużoną “kieszeń” - ton w ton w kolorze białym, szarym lub czarnym albo w kontrastowym kolorze fluo, 
pomarańczowym lub zielonym - wyżłobioną na wewnętrznej stronie podramienników. Wygodne, lekkie, 
odporne na uderzenia i na działanie czynników atmosferycznych, sofa i fotel Magic Hole idealnie nadają 
się do użytku zewnętrznego, doskonale urządzając ogród, taras, werandę, brzeg basenu lub zewnętrzną 
przestrzeń lokalu publicznego. 

6045/6046
Matowe

A1/biały-biały

A3/biały-zielony

A4/biały-pomarańczowy

C1/szary-szary

C3/szary-zielony

C4/szary-pomarańczowy

E1/czarny-czarny

E3/czarny-zielony

E4/czarny/pomarańczowy

Magic Hole Good Design Award 2011

Materiał
barwiony w masie polietylen

osiągnięty poziom
fotel

EN 1022:2005 Zgodny
Zał. A par. A.2 (maksymalny poziom) 3
EN 1728:2000  
6.2.1 (maksymalny poziom) 3
6.2.2 (maksymalny poziom) 3
6.5 (maksymalny poziom) 3
6.6 (maksymalny poziom) 3
6.7 (maksymalny poziom) 3
6.8 (maksymalny poziom) 3
6.10 (maksymalny poziom) 3
6.12 (maksymalny poziom) 3
6.13 (maksymalny poziom) 3
6.15 (maksymalny poziom) 3
6.16 (maksymalny poziom) 3
6.17 (maksymalny poziom) 3

osiągnięty poziom
rozkładany

EN 1022:2005 Zgodny
EN 16139:2013 Zgodny
EN 1728:2012 
6.4 (maksymalny poziom) L2
6.10 (maksymalny poziom) L2
6.11 (maksymalny poziom) L2
6.17 (maksymalny poziom) L2
6.20 (maksymalny poziom) L2
6.25 (maksymalny poziom) L2
6.26 (maksymalny poziom) L2
6.27 (maksymalny poziom) L2
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6050 / 6070 / 6080

Nieprzezroczyste

60/biały cynkowy

61/jasnoszary

62/jasnożółty

63/jasnozielony

64/spalona czerwień

09/czarny

Bubble Club, wykonany z barwionego w masie polietylenu, to pierwszy model nowej koncepcji 
aranżacji wnętrz: przemysłowy tapczan, wykonany całkowicie z tworzywa. Technologia i badania 
naukowe pozwoliły firmie Kartell, jako pierwszej w branży, na seryjną produkcję modelu, który do 
tej pory był wykonywany rzemieślniczo. 
Bubble Club to dwumiejscowy tapczan major, charakteryzujący się miękką linią podłokietników 
kontrastującą z zasadniczą i racjonalną linią oparcia. Razem z fotelem i stolikiem, w tych 
samych kolorach i z identycznym wykończeniem, Bubble Club stanowi dzisiaj prawdziwą rodzinę 
produktów, prawdziwy “przemysłowy salon”. 
Dzięki wyjątkowej odporności na działanie czynników atmosferycznych, wszystkie trzy elementy 
składowe linii Bubble doskonale znoszą zewnętrzne warunki.

 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedziska podłokietnika jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

6050 195 80 77 45 70 29,700 3.130
       

6070 105 80 77 45 70 17,000 2.070
       

6080 51,5 41,5 51,5   5,500 580
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

6050 1 41,200 1,175
6070 1 25,000 0,660
6080 1 6,500 0,124

Nagroda Compasso D'Oro 2001

Materiał
Polietylen barwiony w masie

osiągnięty poziom
 fotel rozkładany
EN 15373:2007  
5.1 Zgodny Zgodny 
5.2 Zgodny Zgodny 
Zał. A par. A.2   3 3 
EN 1728:2000  
6.2.1 3 3 
6.2.2 3 3 
6.5 3 3 
6.6 3 3 
6.7 3 - 
6.15 3 - 
maksymalny poziom= 3

 Philippe Starck 2000Bubble Club
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5200

Nieprzezroczyste

52/antracytowy

 Piero Lissoni 2002

Doskonale nadaje się zarówno do przestrzeni domowych jak i do miejsc użyteczności publicznej takich, jak 
poczekalnie lub hotelowe hole. Podstawowym elementem jest szerokie siedzisko o ergonomicznym kształcie, 
które składa się z poliuretanowej warstwy umocowanej do lekkiego stelaża z chromowanej stali. Krzesło 
wygodne i szerokie, jego projekt jest wynikiem drobiazgowych poszukiwań w zakresie grubości materiałów – 
które umożliwiły zmniejszenie grubości do 3 cm – z zachowaniem wytrzymałości, odporności i elastyczności.
Wszechstronność systemu jest potwierdzona możliwością połączenia krzeseł tworząc ławki o dowolnej 
długości.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5200 85 63 81 31 18,000  3.860
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

5200 1 22,000 0,328

Materiał
Siedzisko: poliuretan
Stelaż: chromowana stal

EN 1728:2000 osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5
6.2.2 (maksymalny poziom) 5
6.7 (maksymalny poziom) 5
6.12 (maksymalny poziom) 5

Form
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6025

02/pomarańczowy

03/biały

09/szaroniebieski

 Piero Lissoni 2006

Trix składa się z trzech elementów połączonych eleganckim systemem połączeń elastycznych, które przez 
prosty obrót mogą przekształcić model i dostosować go do najróżniejszego wykorzystania. Trix może 
być oryginalnym dwuosobowym pufem, może stać się wygodnym łóżkiem, komfortowym szezlongiem 
lub dogodnym fotelem. Wykonany jest z poliuretanowej pianki pokrytej zdejmowaną tkaniną techniczną 
o potrójnym wątku.

Materiał
Pianka poliuretanowa powleczona 
tkaniną techniczną 100% poliester

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

6025 100 36 75 13,000   3.950

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

6025 1 14,600 0,355

Trix
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 Patricia Urquiola   2013

Połączenie elementów sztucznych i naturalnych stanowi od zawsze charakterystyczną cechę twórczej 
estetyki Patrici Urquioli, która jest szczególnie widoczna w kolekcji Foliage, rodziny miękkich kanap 
zaprojektowanych specjalnie dla branży mieszkaniowej.
Głównymi elementami są dwuosobowa kanapa oraz fotel, które sprawiają wrażenie, jak gdyby narodziły 
się “w naturze”: komfortowe siedzisko, przywołujące obraz korony drzewa, której liście są uwidocznione 
specjalnym wzorem wspiera się na korpusie z polakierowanego metalu.
Obicie może być wykonane z tkaniny flauszowej lub trevira w wybranym kolorze i może być oryginalnie 
dopasowane do białych, czarnych lub czerwonych nóżek.

Aby jeszcze bardziej wyjść na przeciw wymogom lokali przeznaczonych dla zbiorowości model 
Foliage jest też dostępny w wersji zindywidualizowanej z wykorzystaniem tkaniny dostarczonej 
przez klienta przy zamówieniu co najmniej 10 sztuk.

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    krzesło jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto 

6086 70 83 90 46 16,600  4.940
        

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

6086 1 14,700 0,390
 1 7,000 0,180

Materiał
Siedzisko: wypełnienie z pianki 
poliuretanowej powleczonej tkaniną 
Tkanina: 
Trevira - 100% poliester Trevira.
Flausz - 100% czysta żywa wełna.
Nóżki: rurki z żelaza malowane 
proszkowo farbą epoksypoliestrową.

EN 1022:2005 Zgodne
EN 16139:2013 Zgodne
EN 1728:2012 osiągnięty poziom
6.1.5 (maksymalny poziom) L2
6.1.6 (maksymalny poziom) L2
6.1.7 (maksymalny poziom) L2
6.1.8 (maksymalny poziom) L2
6.2.5 (maksymalny poziom) L2
6.4 (maksymalny poziom) L2
6.5 (maksymalny poziom) L2
6.24 (maksymalny poziom) L2

**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo N°MI1848D20D1IM00017

 N°MI1848D20D1IM00016

 UK Standard BS5852, BS 7176  

 i EN 1021

 US - CALIFORNIA Standard TB 117

6085B /6086B białe nóżki
6085N /6086N czarne nóżki
6085R /6086R czerwone nóżki

Poszycie z tkaniny flauszowej 

F/biały

G/pomarańczowy

L/czerwony

M/zielony

N/niebieski

P/czarny

Foliage

Poszycie Trevira

A/beż

B/pomarańczowy

C/szary

D/zielony

E/niebieski
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 Patricia Urquiola   2013

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    krzesło jednostkowa  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto 

6085 175 94 84 46 38,400  9.730
        

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

6085 1 44,000 1,130
 1 8,800 0,210

Materiał
Siedzisko: wypełnienie z pianki 
poliuretanowej powleczonej tkaniną 
Tkanina: 
Trevira - 100% poliester Trevira.
Flausz - 100% czysta żywa wełna.
Nóżki: rurki z żelaza malowane 
proszkowo farbą epoksypoliestrową.

EN 1022:2005 Zgodne
EN 16139:2013 Zgodne
EN 1728:2012 osiągnięty poziom
6.1.5 (maksymalny poziom) L2
6.1.6 (maksymalny poziom) L2
6.1.7 (maksymalny poziom) L2
6.1.8 (maksymalny poziom) L2
6.2.5 (maksymalny poziom) L2
6.4 (maksymalny poziom) L2
6.5 (maksymalny poziom) L2
6.24 (maksymalny poziom) L2

**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo N°MI1848D20D1IM00017

 N°MI1848D20D1IM00016

 UK Standard BS5852, BS 7176  

 i EN 1021

 US - CALIFORNIA Standard TB 117

Poszycie Trevira

A/beż

B/pomarańczowy

C/szary

D/zielony

E/niebieski

6085B /6086B białe nóżki
6085N /6086N czarne nóżki
6085R /6086R czerwone nóżki

Poszycie z tkaniny flauszowej 

F/biały

G/pomaraźczowy

L/czerwony

M/zielony

N/niebieski

P/czarny

Foliage
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Model trzyosobowy modularnej sofy Pop z podwójną poduszką na siedzisku i bocznymi poduszkami, 
które sprawiają, że sofa jest miękka, przytulna i jeszcze bardziej wygodna. Również fotel wzbogaca się o 
boczne poduszki i przyjmuje miękki wygląd “gniazda”, doskonale pasujący do nowoczesnego, wesołego 
mieszkania bez rezygnowania z wygody i elegancji.

 Piero Lissoni i Carlo Tamborini 2010

  szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar cena
     krzesło jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto 

7060  94 70 94 35 24,000 6.350
7260       

A7060/A7260 wersja ogniotrwała**       7.310
       

7070  255 70 94 35 62,000 13.710
7270       

A7070/A7270 wersja ogniotrwała**       15.770
       

7085 poduszka  48 48 7  1,000 430
       
A7085 wersja ogniotrwała**       470
       
        

  

opakowanie  ilość  ciężar kg objętość m3

7060/7260  1 korpus fotela  21,000 0,160
  1 zestaw poduszek do fotela 11,800 0,326
7070/7270  1 korpus fotela  21,000 0,160
  2 korpusy siedziska  27,600 0,240
  2 zestaw poduszek do sofy 31,200 0,817
7085  2 poduszek  3,000 0,070

Materiał
Siedzisko i oparcie: poduszki 
z gęsiego pierza i puchu
Tkanina: 46% bawełna, 45% 
wiskoza, 8% len, 1% jedwab
Tkanina ogniotrwała**: 35% 
bawełna, 45% wiskoza, 8% len, 1% 
jedwab,
11% modakryl
Korpus: przeźroczysty lub barwiony 
w masie poliwęglan

EN 1022:2005 Zgodny
EN 1728:2000 osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5
6.2.2 (maksymalny poziom) 5
6.6 (maksymalny poziom) 5
6.7 4

**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo nr N°MI1848D20D1IM00010

 UK Standard BS5852, BS 7176  

 i EN 1021

 US - KALIFORNIA Standard TB 117

7060/7070 przeźroczysty korpus

7260/7270 czarny korpus
Tkanina Nilo

70/biały

71/ecrù

72/turkawkowy

73/pomarańczowy

74/zielony

75/szary

Pop Duo 
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Pop nie ogranicza się dzisiaj tylko do wnętrz, lecz chce też wyjść na zewnątrz. I oto pojawia się “Pop 
outdoor”, proponowany z wodoodpornym i plamoodpornym obiciem nietracącym barwy i odpornym na 
działanie promieni UV. Tkanina może być prana i jest łatwa w utrzymaniu; jest też odporna na pleśń 
i zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci. Obicie odporne na działanie zewnętrznych czynników 
atmosferycznych “Sunbrella” modelu Pop jest dostępne w szerokiej palecie jednokolorowych barw.

 Piero Lissoni i Carlo Tamborini 2007

7041 / 7042 / 7043 / 7044
korpus przeźroczysty

7241 / 7242 / 7243 / 7244
korpus czarny

Tkaniny Sunbrella® odporne na działanie
zewnętrznych czynników
atmosferycznych

20/biały

21/ecrù

22/turkawkowy

23/pomarańczowy

24/ceglasty

25/zielony

27/granatowy

Materiał
Siedzisko i oparcie: poduszki
z pianki poliuretanowej
Tkanina: Sunbrella® Solids
Korpus: przeźroczysty lub barwiony 
w masie poliwęglan

EN 1022:2005 Zgodny
EN 1728:2000 osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5
6.2.2 (maksymalny poziom) 5
6.6 (maksymalny poziom) 5
6.7 4

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

7041 94 70 94 35 24,000  5.630
7241        

7042 175 70 94 35 37,800  10.160
7242        

7043 255 70 94 35 52,600  14.120
7243        

7044       4.690
7244        

70420       1.820
poszewka do wymiany dla pary poduszek komponująca się tylko z obiciami outdoor    

opakowanie ilość  ciężar kg. objętość m3

7041 / 7241 1 struktura fotel  21,000 0,160
 1 para poduszek  8,900 0,240
7042 / 7242 1 struktura fotel  21,000 0,160
 1 struktura miejsce  13,800 0,117
 2 pary poduszek  17,800 0,480
7043 / 7243 1 struktura fotel  21,000 0,160
 2 struktury miejsce  27,600 0,234
 3 pary poduszek  26,700 0,720
7044 / 7244 1 miejscowy korpus  13,800 0,117
 1 para poduszek  8,900 0,240
70420 1 para poszewek  2,200 0,026

Dodatkowe miejsce
Aby uzyskac trzymiejscowa sofe, nalezy zamówic “N” wielokrotnych 
opakowan (kazde wielokrotne opakowanie zawiera 1 dodatkowe miejsce). 

Pop Outdoor
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Nowa tkanina o nazwie Ikon, ze splatanym wątkiem dla Pop Outdoor. Przetestowane pod kątem odporności 
na promienie UV, może pozostać na zewnątrz budynku bez względu na pogodę, charakteryzuje się 
optymalną trwałością kolorów i dobrą odpornością na wodę oraz tarcie i porysowanie. Tkanina może być 
prana i jest łatwa do utrzymania w dobrym stanie. 
Tkanina Ikon, miękka i komfortowa, jest dostępna w pięciu kolorach: biało-czarnym tone-sur-tone; 
turkawkowym, pomarańczowo-rdzawym i zielono oliwkowym z cienkim podkładem koloru czarnego.

7041 / 7042 / 7043 / 7044
korpus przeźroczysty

7241 / 7242 / 7243 / 7244
korpus czarny

Tkaniny Ikon odporne na działanie
zewnętrznych czynników
atmosferycznych

30/biały

31/turkawkowy

32/pomarańczowy

33/zielony

34/czarny

Materiał
Siedzisko i oparcie: poduszki
z pianki poliuretanowej
Tkanina: Ikon, 84% polipropylen, 
16% poliester
Korpus: przeźroczysty lub barwiony 
w masie poliwęglan

EN 1022:2005 Zgodny
EN 1728:2000 osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5
6.2.2 (maksymalny poziom) 5
6.6 (maksymalny poziom) 5
6.7 4

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

7041 94 70 94 35 24,000  5.630
7241        

7042 175 70 94 35 37,800  10.160
7242        

7043 255 70 94 35 52,600  14.120
7243        

7044       4.690
7244        

70420       1.820
poszewka do wymiany dla pary poduszek komponująca się tylko z obiciami outdoor    

opakowanie ilość  ciężar kg. objętość m3

7041 / 7241 1 struktura fotel  21,000 0,160
 1 para poduszek  8,900 0,240
7042 / 7242 1 struktura fotel  21,000 0,160
 1 struktura miejsce  13,800 0,117
 2 pary poduszek  17,800 0,480
7043 / 7243 1 struktura fotel  21,000 0,160
 2 struktury miejsce  27,600 0,234
 3 pary poduszek  26,700 0,720
7044 / 7244 1 miejscowy korpus  13,800 0,117
 1 para poduszek  8,900 0,240
70420 1 para poszewek  2,200 0,026

Dodatkowe miejsce
Aby uzyskac trzymiejscowa sofe, nalezy zamówic “N” wielokrotnych 
opakowan (kazde wielokrotne opakowanie zawiera 1 dodatkowe miejsce). 

 Piero Lissoni con Carlo Tamborini 2007Pop Outdoor
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 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

6051 94 70 94 35 24,000  5.630
6251        

6052 175 70 94 35 37,800  10.160
6252        

6053 255 70 94 35 52,600  14.120
6253        

6054       4.700
6254        

60530       2.090
poszewka do wymiany dla pary poduszek       

opakowanie  ilość  ciężar kg. objętość m3

6051 / 6251  1 struktura fotel  21,000 0,160
  1 para poduszek  9,230 0,240
6052 / 6252  1 struktura fotel  21,000 0,160
  1 struktura miejsce  13,800 0,117
  2 pary poduszek  18,460 0,480
6053 / 6253   1 struktura fotel  21,000 0,160
  2 struktury miejsce  27,600 0,234
  3 pary poduszek  27,690 0,720
6054 / 6254  1 miejscowy korpus  13,800 0,117
  1 para poduszek  9,230 0,240
60530  1 para poszewek  2,200 0,026

6051 / 6052 / 6053 / 6054
korpus przeźroczysty

6251 / 6252 / 6253 / 6254
korpus czarny

Tkanina Missoni

LL/cartagena B/N

QQ/vevey w tonacji czerwonej

ZZ/vevey w tonacji brźzowej

Materiał
Siedzisko i oparcie: poduszki
puchowe i z pierza
Tkanina Missoni:
(typu jodełka 3/1 - 100% bawełna).
Korpus: przeźroczysty lub barwiony 
w masie poliwęglan

EN 1022:2005 Zgodny
EN 1728:2000 osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5
6.2.2 (maksymalny poziom) 5
6.6 (maksymalny poziom) 5
6.7 4

Dodatkowe miejsce
Aby uzyskac trzymiejscowa sofe, nalezy zamówic “N” wielokrotnych 
opakowan (kazde wielokrotne opakowanie zawiera 1 dodatkowe miejsce). 

Pop to pierwszy tapczan modularny “nieskonczenie powtarzalny”. Latwy w demontazu, wykonany 
z zastosowaniem przemyslowej technologii, Pop sklada sie z równych modulów z przezroczystego 
poliweglanu, które moga byc wzajemnie skladane i dopasowywane tworzac sztywna konstrukcje sofy: 
oparcie, siedzisko (wykonane z plastykowych listew) i podlokietniki. Pop burzy przesad o twardosci 
tworzywa proponujac wygodna i niezniszczalna tapicerke, odporna na uderzenia i obciazajace 
uzytkowanie. Obszerne i miekkie puchowe poduszki sa dostepne w róznych obiciach.
Dla osób lubiących wzory i pragnących zachować w domu nowoczesną żywiołowość, Kartell proponuje 
szereg tkanin Missoni:  “Vevey” i “Cartagena”.

 Piero Lissoni con Carlo Tamborini 2007Pop Missoni
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6041 / 6042 / 6043 / 6044
korpus przeźroczysty

6241 / 6242 / 6243 / 6244
korpus czarny

Tkanina bawełniana jednokolorowa

41/biały

45/ecrù

42/turkawkowy

40/pomarańczowy

46/ceglasty

43/czerwony

47/zielony

48/granatowy

44/szary

6011 / 6012 / 6013 / 6014
korpus przeźroczysty

6211 / 6212 / 6213 / 6214
korpus czarny

Tkanina Trevira™ jednokolorowa

03/biały

13/ecrù

07/turkawkowy

12/musztardowy

02/pomarańczowy

10/czerwony

09/czarny

Materiał
Siedzisko i oparcie: poduszki
puchowe i z pierza
Korpus: przeźroczysty lub barwiony 
w masie poliwęglan

EN 1022:2005 Zgodny
EN 1728:2000 osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5
6.2.2 (maksymalny poziom) 5
6.6 (maksymalny poziom) 5
6.7 4

**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo 

 MI1848D20D1IM00007

 MI1848D20D1IM00009 

 UK Standard BS5852 CRIB5, BS 7176  

 i EN 1021

 US - KALIFORNIA Standard TB 117

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

6041 94 70 94 35 24,000  4.470
6241        

A6041/A6241 wersja ogniotrwała**       4.980
        

6042 175 70 94 35 37,800  8.430
6242        

A6042/A6242 wersja ogniotrwała**      9.450
        

6043 255 70 94 35 52,600  11.260
6243        

A6043/A6243 wersja ogniotrwała**      12.790
        

6044       4.020
6244        

A6044/A6244 wersja ogniotrwała**      4.640
        

60440       1.300
poszewka do wymiany dla pary poduszek       

6011 94 70 94 35 24,000  5.150
6211        

A6011/A6211 wersja ogniotrwała**       5.660
        

6012 175 70 94 35 37,800  9.060
6212        

A6012/A6212 wersja ogniotrwała**       10.070
        

6013 255 70 94 35 52,600  12.450
6213        

A6013/A6213 wersja ogniotrwała**       13.980
        

6014       4.190
6214        

A6014/A6214 wersja ogniotrwała**       4.770
        

60130       1.500
poszewka do wymiany dla pary poduszek       

opakowanie ilość  ciężar kg. objętość m3

6011 / 6211 / 6041 / 6241 1 struktura fotel  21,000 0,160
 1 para poduszek  10,300 0,240
6012 / 6212 / 6042 / 6242 1 struktura fotel  21,000 0,160
 1 struktura miejsce  13,800 0,117
 2 pary poduszek  20,600 0,480
6013 / 6213 / 6043 / 6243 1 struktura fotel  21,000 0,160
 2 struktury miejsce  27,600 0,136
 3 pary poduszek  30,900 0,720
6044 / 6244 / 6014 / 6214 1 miejscowy korpus  13,800 0,117
 1 para poduszek  9,230 0,240
60440 / 60130 1 para poszewek  2,200 0,026

Szeroki wybór tkanin jednokolorowych bawełnianych lub typu Trevira™ , w których Pop jest proponowany 
sprawia, że jest produktem uniwersalnym, nadającym się zarówno dla osób młodych, jak i dojrzałych, 
idealnie wkomponującym się w otoczenie prywatnego mieszkania jak też miejsca publicznego, również 
dzięki swoim właściwościom ogniootrwałym oraz optymalnej cenie i jakości.

Dodatkowe miejsce
Aby uzyskac trzymiejscowa sofe, nalezy zamówic “N” wielokrotnych 
opakowan (kazde wielokrotne opakowanie zawiera 1 dodatkowe miejsce). 

Dodatkowe miejsce
Aby uzyskac trzymiejscowa sofe, nalezy zamówic “N” wielokrotnych 
opakowan (kazde wielokrotne opakowanie zawiera 1 dodatkowe miejsce). 

 Piero Lissoni con Carlo Tamborini 2007Pop bawełna & Trevira™
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6006 / 6007 / 6008 / 6009
korpus przeźroczysty

6206 / 6207 / 6208 / 6209
korpus czarny

Tkanina lniana jednokolorowa

08/beźowy

01/brźzowy

07/szary

09/czarny

Materiał
Siedzisko i oparcie: poduszki
puchowe i z pierza
Tkanina: 80% len, 20% bawełna
Korpus: przeźroczysty lub barwiony
w masie poliwęglan

EN 1022:2005 Zgodny
EN 1728:2000 osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5
6.2.2 (maksymalny poziom) 5
6.6 (maksymalny poziom) 5
6.7 4

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

6006 94 70 94 35 24,000  5.630
6206        

6007 175 70 94 35 37,800  10.160
6207        

6008 255 70 94 35 52,600  14.120
6208        

6009       4.700
6209        

60670       2.090
poszewka do wymiany dla pary poduszek       

opakowanie ilość  ciężar kg. objętość m3

6006 / 6206 1 struktura fotel  21,000 0,160
 1 para poduszek  11,300 0,240
6007 / 6207 1 struktura fotel  21,000 0,160
 1 struktura miejsce  13,800 0,117
 2 pary poduszek  22,600 0,480
6008 / 6208 1 struktura fotel  21,000 0,160
 2 struktury miejsce  27,600 0,236
 3 pary poduszek  33,900 0,720
6009 / 6209 1 miejscowy korpus  13,800 0,117
 1 para poduszek  11,300 0,240
60670 1 para poszewek  2,200 0,026

Z tkaniny lnianej dostępnej w pieciu kolorach soft, bialym, szarym, czarnym, bezowym i brazowym sofa i 
fotel Pop w wersji eleganckiej, lecz niezobowiazujacej, jednoczesnie wytrzymale i chic, o przezroczystym 
lub czarnym korpusie doskonale komponuja sie z kazdym wnetrzem.

Dodatkowe miejsce
Aby uzyskac trzymiejscowa sofe, nalezy zamówic “N” wielokrotnych 
opakowan (kazde wielokrotne opakowanie zawiera 1 dodatkowe miejsce). 

 Piero Lissoni con Carlo Tamborini 2007Pop  len
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 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

6001 94 70 94 35 24,000  5.630
6201        

A6001/A6201 wersja ogniotrwała**       6.130
        

6002 175 70 94 35 37,800  10.160
6202        

A6002/A6202 wersja ogniotrwała**      11.170
        

6003 255 70 94 35 52,600  14.120
6203        

A6003/A6203 wersja ogniotrwała**      15.660
        

6004       4.700
6204        

A6004/A6204 wersja ogniotrwała**      4.930
        

60005       2.090
poszewka do wymiany dla pary poduszek       

opakowanie  ilość  ciężar kg. objętość m3

6001 / 6201   1 struktura fotel  21,000 0,160
  1 para poduszek  11,300 0,250
6002 / 6202  1 struktura fotel  21,000 0,160
  1 struktura miejsce  13,800 0,117
  2 pary poduszek  22,600 0,500
6003 / 6223  1 struktura fotel  21,000 0,160
  2 struktury miejsce  27,600 0,234
  3 pary poduszek  33,900 0,750
6034 / 6234  1 miejscowy korpus  13,800 0,117
  1 para poduszek  11,300 0,250
60005  1 para poszewek  2,730 0,026

6001 / 6002 / 6003 / 6004
korpus przeźroczysty

6201 / 6202 / 6203 / 6204
korpus czarny

Tkanina powlekana PVC
03/biały

09/czarny

Sofa Pop z czarnymi i białymi poduszkami z PVC to idealna propozycja do dynamicznego i młodzieżowego 
mieszkania. Praktyczne i proste wykończenia są dostępne w optymalnym połączeniu jakości z ceną.  

Materiał
Siedzisko i oparcie: poduszki
puchowe i z pierza
Korpus: przeźroczysty lub barwiony
w masie poliwęglan

EN 1022:2005 Zgodny
EN 1728:2000 osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5
6.2.2 (maksymalny poziom) 5
6.6 (maksymalny poziom) 5
6.7 4

**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo 

 MI1848D20D1IM00005

 UK Standard BS5852 CRIB5, BS 7176  

 i EN 1021

 US - KALIFORNIA Standard TB 117

Dodatkowe miejsce
Aby uzyskac trzymiejscowa sofe, nalezy zamówic “N” wielokrotnych 
opakowan (kazde wielokrotne opakowanie zawiera 1 dodatkowe miejsce). 

 Piero Lissoni con Carlo Tamborini 2007Pop PVC
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6071 / 6072 / 6073 / 6074
korpus przeźroczysty

6271 / 6272 / 6273 / 6274
korpus czarny

Tkanina wełniana Kvadrat® Divina 3 

80/biały

81/brązowy

82/pomarańczowy

83/czerwony

84/fioletowy

85/granatowy

86/niebieski

87/szary

88/czarny

Materiał
Siedzisko i oparcie: poduszki
puchowe i z pierza
Tkanina: Kvadrat® - Linea Divina 3
100% czystej wełny.
Korpus: przeźroczysty lub barwiony
w masie poliwęglan.

EN 1022:2005 Zgodny
EN 1728:2000 osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5
6.2.2 (maksymalny poziom) 5
6.6 (maksymalny poziom) 5
6.7 4

**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo 

 MI1848D20D1IM00006

 UK Standard BS5852 CRIB5, BS 7176  

 i EN 1021; Standard BS5852 i SI 1324

 US - KALIFORNIA Standard TB 117

 szerokość wysokość głębokość wysokość ciężar  cena
    siedziska jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

6071 94 70 94 35 24,000  6.190
6271        

A6071/A6271 wersja ogniotrwała**       6.710
        

6072 175 70 94 35 37,800  11.290
6272        

A6072/A6272 wersja ogniotrwała**       12.310
        

6073 255 70 94 35 52,600  16.950
6273        

A6073/A6273 wersja ogniotrwała**       18.480
        

6074       5.430
6274        

A6074/A6274 wersja ogniotrwała**       5.740
        

60730       2.980
poszewka do wymiany dla pary poduszek       

opakowanie  ilość  ciężar kg. objętość m3

6071 / 6271   1 struktura fotel  21,000 0,160
  1 para poduszek  11,300 0,250
6072 / 6272  1 struktura fotel  21,000 0,160
  1 struktura miejsce  13,800 0,117
  2 pary poduszek  22,600 0,500
6073 / 6273  1 struktura fotel  21,000 0,160
  2 struktury miejsce  27,600 0,234
  3 pary poduszek  33,900 0,750
6074 / 6274  1 miejscowy korpus  13,800 0,117
  1 para poduszek  11,300 0,250
60730  1 para poszewek  2,730 0,026

Pop nie przestaje zadziwiać niewiarygodną różnorodnością proponowanych rozwiązań. Oprócz lnu i 
bawełny, miękkie poduszki sofy Pop są też proponowane z eleganckim wykończeniem z tkaniny flauszowej 
Kvadrat Divina 3, wykonanej z 100% czystej żywej wełny. Miękki i wygodny flausz Kvadrat jest dostępny 
w szerokiej gamie kolorów.

Dodatkowe miejsce
Aby uzyskac trzymiejscowa sofe, nalezy zamówic “N” wielokrotnych 
opakowan (kazde wielokrotne opakowanie zawiera 1 dodatkowe miejsce). 

 Piero Lissoni con Carlo Tamborini 2007Pop Kvadrat®
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 Piero Lissoni 2010

System modularnych krzeseł Plastics, odznaczający się nóżkami z przeźroczystego poliwęglanu, 
otrzymuje tekstylne obicie, aby nadać mu bardziej wyrafinowany wygląd. Przekształca się w ten sposób 
w domową sofę, miękką i wygodną, elegancką, a jednocześnie prostą. Obecnie siedzisko jest dostępne 
w dwóch, różnych szerokościach, 88 i 114 cm oraz dwóch wysokościach podłokietników. Sofa jest nadal 
dostępna w trzech, różnych modelach: siedzisko z oparciem, wersja z podłokietnikiem po prawej stronie 
oraz wersja z podłokietnikiem po lewej stronie. Do tego dochodzi pouf. 
Miękka w dotyku tkanina Nilo, wytrzymała i bardzo praktyczna w użyciu, jest dostępna w szerokiej gamie 
delikatnych odcieni, od bieli do koloru turkawkowego, od oliwkowej zieleni do koloru pomarańczowego.

7085 / 7090 / 7091 / 7092 / 7093 
7094 / 7095 / 7096 / 7097 7098 
7099

Tkanina Nilo

70/biały

71/ecrù

72/turkawkowy

73/pomarańczowy

74/zielony

75/szary

   szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
      krzesło podłokietnik jednostkowa jednostkowa
        kg. Zloty cena brutto

7090   88 34 88 34  21,500 2.610
          

A7090 wersja ogniotrwała**        3.010
          

7091   88 34 114 34  26,000 3.340
          

A7091 wersja ogniotrwała**        3.850
          

7092   88 64 88 34  23,500 3.660
          

A7092 wersja ogniotrwała**        4.210
          

7093   88 64 114 34  24,500 4.440
          

A7093 wersja ogniotrwała**        5.110
          

7094   88 64 88 34 51 24,500 4.610
          

A7094 wersja ogniotrwała**        5.300
          

7095   114 64 88 34 51 29,500 5.550
          

A7095 wersja ogniotrwała**        6.380
          

7096   88 64 88 34 51 25,500 4.610
          

A7096 wersja ogniotrwała**        5.300
          

7097   114 64 88 34 51 29,500 5.550
          

A7097 wersja ogniotrwała**        6.380
          

7098   114 64 88 34 64 29,000 5.820
          

A7098 wersja ogniotrwała**        6.700
          

7099   114 64 88 34 64 29,000 5.820
          

A7099 wersja ogniotrwała**        6.700
          

7085 poduszka   48 48 7   1,000 430
          

A7085 wersja ogniotrwała**        470
          

opakowanie  ilość      ciężar kg    objętość m3

7090  1 23,500 0,315
7091  1 28,500 0,412
7092  1 26,500 0,569
7093  1 27,500 0,705
7094  1 27,500 0,569
7095/7097  1 32,500 0,705
7096  1 28,500 0,569
7098/7099  1 32,000 0,705
7085  2 6,200 0,070

Materiał
Siedzisko i oparcie: poduszki 
z gęsiego pierza i puchu
Tkanina: 46% bawełna, 45% 
wiskoza, 8% len, 1% jedwab
Tkanina ogniotrwała**: 35% 
bawełna, 45% wiskoza, 8% len, 
1% jedwab, 11% modakryl
Nóżki: poliwęglan przeźroczysty

osiągnięty poziom
EN 1022:1998 Zgodny
EN 1728:2000  
6.2.1 (maksymalny poziom) 5 
6.2.2 (maksymalny poziom) 5 
6.6 (maksymalny poziom) 5 
6.7 (maksymalny poziom) 5 
6.10 (maksymalny poziom) 5 
6.15 (maksymalny poziom) 5 
6.16 (maksymalny poziom) 5 
6.17 (maksymalny poziom) 5 

**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo MI1848D20D1IM00010

 UK Standard BS5852, BS 7176  

 i EN 1021

 US - KALIFORNIA Standard TB 117

Plastics Duo 
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 Piero Lissoni 2003

Plastics to modularny system siedzisk, którego proste i linearne komponenty mogą egzystować samodzielnie 
lub w module o dowolnej formie pozwalając na niezliczoną liczbę rozwiązań. Podstawa z przezroczystego 
poliwęglanu i zastosowanie powlekanych gumą technicznych tkanin łączy innowacyjność estetyczną  
z funkcjonalnością i sprawia, że Plastics to model młody i modny, elegancki i wyrafinowany. Plastics składa 
się z czterech, podstawowych elementów umożliwiających pełną dowolność kreacyjną: Pouf – miękka, 
poliuretanowa poduszka. Prosta linia jest wzbogacona czterema stopkami z przezroczystego poliwęglanu.
Fotel – ten sam materiał i wykończenie, produkowany w trzech, różnych modelach: siedzisko z oparciem, 
wersja z podłokietnikiem po prawej stronie oraz wersja z podłokietnikiem po lewej stronie. Model wspiera 
się, podobnie jak pouf, na czterech stopkach z przeźroczystego poliwęglanu.

 szerokość wysokość głębokość wysokość wysokość ciężar cena
    siedziska podłokietnika jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

6090 90 30 90   9,000 2.500
       

6091 90 30 90   9,000 3.210
wersja ogniotrwała**       

6092 90 58 90 30  21,000 3.380
       

6093 90 58 90 30  21,000 4.170
wersja ogniotrwała**       

6094 90 58 90 30 57 23,000 4.020
       

6095 90 58 90 30 57 23,000 4.930
wersja ogniotrwała**       

6096 90 58 90 30 57 23,000 4.020
       

6097 90 58 90 30 57 23,000 4.930
wersja ogniotrwała**       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

6090 1 24,000 0,300
6091 1 24,000 0,300
6092 1 27,400 0,540
6093 1 27,400 0,540
6094 1 31,000 0,555
6095 1 31,000 0,555
6096 1 31,000 0,555
6097 1 31,000 0,555

6090 / 6091 / 6092 / 6093
6094 / 6095 / 6096 / 6097

02/pomarańczowy

03/biały

09/czarny

Materiał
Siedzisko i oparcie: miękki poliuretan 
pokryty tkaniną
Nóżkach: poliwęglan przeźroczysty

osiągnięty poziom
EN 1022:1998 Zgodny
EN 1728:2000  
6.2.1 (maksymalny poziom) 5 
6.2.2 (maksymalny poziom) 5 
6.6 (maksymalny poziom) 5 
6.7 (maksymalny poziom) 5 
6.10 (maksymalny poziom) 5 
6.15 (maksymalny poziom) 5 
6.16 (maksymalny poziom) 5 
6.17 (maksymalny poziom) 5 

**klasyfikacja reakcji na ogień IT UNI 9177 

 klasa 1 IM homologowana przez  

 ministerstwo

 MI1848D20D1IM00008 

 UK Standard BS5852 i SI 1324

 US - KALIFORNIA Standard TB 117

Plastics
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 Piero Lissoni   2013Zooom

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 średnica	 ciężar	 	 cena
	 	 	 	 Ø	 jednostkowy	 	 jednostkowa
     kg.	 	 Zloty	cena	brutto

4772  160 72 80 37,000  5.880
       

4773  190 72 90 43,000  6.860
       

4774  130 72 130 43,000  6.590
       

opakowanie	 	 ilość	 ciężar	kg	 objętość m3

4772  1 42,200 0,30
4773  1 52,000 0,39
4774  1 51,000 0,37

Kolekcja	stołów	Kartell	wzbogaca	się	dzisiaj	o	nową	funkcję,	dzięki	rozkładanemu	stołowi	autorstwa	Piera	
Lissoniego.	Model	Zooom	ma	solidny	i	stanowczy	korpus	złagodzony	przez	nogi	z	wytłaczanego	aluminium.	
Kryształowy	blat	wykonany	z	zahartowanego	i	pomalowanego	na	spodzie	szkła,	dostępny	w	bieli	i	czerni,	
jest	elegancki	i	dyskretny,	a	jednocześnie	odporny	na	porysowania.	
Zooom	jest	dostępny	w	wersji	stałej,	z	blatem	kwadratowym	130	x	130	cm	lub	prostokątnym	160	x	80	cm	
albo	190	x	90	cm,	jak	też	w	wersji	rozkładanej,	w	trzech	rozmiarach:	70	x	120	cm,	wydłużenie	o	50	cm,	oraz	
85	x	130	cm	lub	85	x	160	cm,	obydwa	rozmiary	wydłużane	o	60	+	60	cm.	

Materiał
Korpus: aluminium
Blat: hartowane szkło kryształowe 
malowane od spodu

EN 15372:2008 
par. 5   Zgodny

 osiągnięty	poziom
6.2 2
6.4 2
6.6 2
6.7 zgodny
6.8 2

4772 / 4773 / 4774

03/biały

09/czarny
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 Piero Lissoni   2013Zooom rozkładany

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 średnica	 ciężar	 	 cena
	 	 	 	 Ø	 jednostkowy	 	 jednostkowa
     kg.	 	 Zloty	cena	brutto

4776  120+50 120 70 39,000  7.350
       

4777  130+60+60 72 85 57,000  9.730
      

4778  160+60+60 72 85 65,000  10.420
      

opakowanie	 	 ilość	 ciężar	kg	 objętość m3

4776  1 47,400 0,33
4777  1 68,200 0,44
4778  1 76,400 0,52

Materiał
Korpus: aluminium
Blat: hartowane szkło kryształowe 
malowane od spodu

EN 1730:2000 osiągnięty	poziom
6.2 3
6.3 3
6.4 3
6.6 3
6.7 zgodny
6.8 1

4776 / 4777 / 4778

03/biały

09/czarny
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 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2007

Top	Top	to	oryginalny	stół,	który	łączy	dwa	rodzaje	powierzchni:	lśniącą	i	przeźroczystą.	
Elegancka	i	minimalistyczna	linia	jest	wzbogacona	plisowanymi,	przeźroczystymi	nogami	o	kwadratowym	
przekroju	i	z	metalowym	rdzeniem.
Różnorodność	wymiarów	(jest	dostępny	zarówno	z	kwadratowym	jak	i	prostokątnym	blatem)	oraz	wielorakość	
materiałów	sprawiają,	że	znajduje	wszechstronne	zastosowanie	i	zaspokoi	różnorodne	wymagania	użytkowe.	
Linia	została	ostatnio	wzbogacona	o	model	ze	szklanym	blatem	na	biało-czarnej	podstawie.

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 ciężar	 	 	 cena
	 	 	 	 jednostkowy	 	 	 jednostkowa
    kg.	 	 	 Zloty	cena	brutto

4245 160	 72	 80	 37,000	 	 	 7.520
        

4246 190	 72	 90	 43,000	 	 	 8.490
        

4247 130	 72	 130	 43,000	 	 	 8.120
        

4255 160	 72	 80	 46,000	 	 	 9.230
        

4256 190	 72	 90	 51,000	 	 	 10.480
        

4257 130	 72	 130	 51,000	 	 	 9.700
        

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

4245 1	blat	 27,800 0,137
	 4	nogi	 16,100 0,100

4246 1	blat	 38,000	 0,179
	 4	nogi	 16,100 0,100

4247 1	blat	 36,600 0,180
	 4	nogi	 16,100 0,100

4255 1	blat	 45,800 0,137
	 4	nogi	 16,100 0,100

4256 1	blat	 58,400 0,175
	 4	nogi	 16,100 0,100

4257 1	blat 59,100 0,180
 4	nogi 16,100 0,100

Materiał
Blat: poliester	lakierowany	lub	
drewno	wengé/dąb
Noga:	PMMA	przeźroczyste

płaszczyzna lakierowana
4245 / 4246 / 4247

2P/biały	lśniący

3P/czarny	lśniący

4246
drewniana płaszczyzna

5R/dębowy

szklana płaszczyzna
4255 / 4256 / 4257
03/biały

09/czarny

TopTop
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4200 / 4201 / 4202 / 4203
4210 / 4211 / 4212 / 4213

03/biały

09/czarny

1A/aluminiowy

12/zielony

Stoliki	 TopTop	 	 są	 dostępne	 w	 wersji	 opracowanej	 specjalnie	 dla	 rynku	 hotelarsko-pracowniczego,	
odpornej	na	uderzenia	 i	działanie	czynników	atmosferycznych.	Noga	 jest	przeźroczysta,	o	przekroju	
okrągłym	lub	kwadratowym,	powierzchnia	nogi	jest	żłobiona	a	rdzeń	jest	metalowy,	blat	jest	wykonany	
z		melaminy	i	jest	dostępny	w	różnych	kolorach	-	białym,	czarnym,	aluminiowym	i	zielonym;	stelaż	jest	
wykonany	z	malowanego	proszkowo	aluminium.

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 średnica	 ciężar	 	 cena
	 	 	 	 Ø	 jednostkowy	 	 jednostkowa
     kg.	 	 Zloty	cena	brutto

4200 	 72	 	 60	 11,810	 	 1.650
noga	okrągła       
podstawa	okrągła

4201 60	 72	 60	 	 12,300	 	 1.790
noga	okrągła       
podstawa	okrągła

4202 	 72	 	 70	 12,900	 	 1.720
noga	okrągła       
podstawa	okrągła

4203 70	 72	 70	 	 14,900	 	 1.910
noga	okrągła       
podstawa	okrągła

4210 	 72	 	 60	 15,310	 	 1.790
noga	kwadratowa       
plissé
podstawa
kwadratowa

4211 60	 72	 60	 	 16,900	 	 1.910
noga	kwadratowa       
plissé
podstawa	kwadratowa

4212 	 72	 	 70	 16,400	 	 1.840
noga	kwadratowa       
plissé
podstawa	kwadratowa

4213 70	 72	 70	 	 18,430	 	 2.050
noga	kwadratowa       
plissé
podstawa	kwadratowa

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

4200 1 blat 4,860 0,017
 1 noga  4,150 0,120
 1 podstawa 4,780 0,038
4201 1 blat 8,000 0,038
 1 noga  4,150 0,120
 1 podstawa 4,780 0,038
4202 1 blat 9,000 0,051
 1 noga  4,150 0,120
 1 podstawa 4,780 0,038
4203 1 blat 10,000 0,051
 1 noga  4,150 0,120
 1 podstawa 4,780 0,038
4210 1 blat 7,000 0,038
 1 noga  6,000 0,086
 1 podstawa 6,370 0,015
4211 1 blat 8,000 0,038
 1 noga  6,000 0,086
 1 podstawa 6,370 0,015
4212 1 blat 9,000 0,051
 1 noga  6,000 0,086
 1 podstawa 6,370 0,015
4213 1 blat 10,000 0,051
 1 noga  6,000 0,086
 1 podstawa 6,370 0,015

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2007TopTop

Materiał
Blat: melamina
Noga:	PMMA	przeźroczyste
Podstawa:	aluminium	malowane	
proszkowo

osiągnięty	poziom
 nóżka nóżka
 okrągła  kwadratowa
EN	15372:2008	 	
5.1	 Zgodny	 -	
5.2.2	 Zgodny	 -	
5.2.3	 Zgodny	 -	
EN	12521:2000	 	
5.1	 -	 Zgodny	
5.2	 -	 Zgodny	
EN	1730:2000		
6.2	 3	 2	
6.3	 3	 5	
6.4	 3	 5	
6.5	 3	 5	
6.6	 3	 5	
6.7	 -	 Zgodny 
6.8	 -	 4	
maksymalny poziom 3 5
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4280 / 4281 / 4282 / 4283
4290 / 4291 / 4292 / 4293

03/biały

09/czarny

T7/zielony

Druga	wersja	stolików	TopTop	odznaczająca	się	centralną,	przezroczystą	nogą	o	przekroju	okrągłym	lub	
nogą	o	przekroju	kwadratowym	i	żłobioną	powierzchnią	oraz	metalowym	rdzeniem,	nadaje	się	szczególnie	
do	wnętrz	barów	i	restauracji.	Blat	może	być	okrągły	lub	kwadratowy,	laminowany;	stelaż	jest	wykonany	 
z	lakierowanego	aluminium.	

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 średnica	 ciężar	 	 cena
	 	 	 	 Ø	 jednostkowy	 	 jednostkowa
     kg.	 	 Zloty	cena	brutto

4280 	 72	 	 60	 13,700	 	 2.230
noga	okrągła       
podstawa	okrągła

4281 60	 72	 60	 	 14,700	 	 2.230
noga	okrągła       
podstawa	okrągła

4282 	 72	 	 70	 15,700	 	 2.370
noga	okrągła       
podstawa	okrągła

4283 70	 72	 70	 	 16,700	 	 2.370
noga	okrągła       
podstawa	okrągła

4290 	 72	 	 60	 17,700	 	 2.230
noga	kwadratowa	       
plissé
podstawa	
kwadratowa

4291 60	 72	 60	 	 18,700	 	 2.230
noga	kwadratowa	       
plissé
podstawa	kwadratowa

4292 	 72	 	 70	 19,700	 	 2.370
noga	kwadratowa	       
plissé
podstawa	kwadratowa

4293 70	 72	 70	 	 20,700	 	 2.370
noga	kwadratowa	       
plissé
podstawa	kwadratowa

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

4280 1	blat	 7,000	 0,038
	 1	noga	 4,000	 0,085
	 1	podstawa	 5,700	 0,035
4281 1	blat	 8,000	 0,038
	 1	noga	 4,000	 0,085
	 1	podstawa	 5,700	 0,035
4282 1	blat	 9,000	 0,051
	 1	noga	 4,000	 0,085
	 1	podstawa	 5,700	 0,035
4283 1	blat	 10,000	 0,051
	 1	noga	 4,000	 0,085
	 1	podstawa	 5,700	 0,035
4290 1	blat	 7,000	 0,038
	 1	noga	 7,000	 0,085
	 1	podstawa	 6,700	 0,035
4291 1	blat	 8,000	 0,038
	 1	noga	 7,000	 0,085
	 1	podstawa	 6,700	 0,035
4292 1	blat	 9,000	 0,051
	 1	noga	 7,000	 0,085
	 1	podstawa	 6,700	 0,035
4293 1	blat	 10,000	 0,051
	 1	noga	 7,000	 0,085
	 1	podstawa	 6,700	 0,035

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2007

Materiał
Blat: laminat
Noga:	PMMA	przeźroczyste
Podstawa:	aluminium	malowane	
proszkowo

osiągnięty	poziom
 nóżka nóżka
 okrągła  kwadratowa
EN	15372:2008	 	
5.1	 Zgodny	 -	
5.2.2	 Zgodny	 -	
5.2.3	 Zgodny	 -	
EN	12521:2000	 	
5.1	 -	 Zgodny	
5.2	 -	 Zgodny	
EN	1730:2000		
6.2	 3	 2	
6.3	 3	 5	
6.4	 3	 5	
6.5	 3	 5	
6.6	 3	 5	
6.7	 -	 Zgodny 
6.8	 -	 4	
maksymalny poziom  3 5

TopTop
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4262 / 4263 / 4272 / 4273

2P/lśniąca	biel

3P/czarny lśniący

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2007

Linia	 stolików	 TopTop	 odznacza	 się	 nóżką	wykonaną	 z	 tworzywa	PMMA,	 która	może	 być	 okrągła	 i	
przezroczysta	 lub	 kwadratowa	 ze	 żłobioną	 powierzchnią	 i	 metalowym	 rdzeniem.	 Pierwsza	 wersja,	 
z	kwadratowym	lub	okrągłym	blatem	z	lakierowanego,	lśniącego	poliestru	i	stelażem	z	chromowanego	
aluminium,	 jest	przeznaczona	do	użytku	domowego.	Centralna,	przezroczysta	noga	nadaje	 lekkości	
podczas,	gdy	wersja	żłobiona	ma	wyrafinowany	i	elegancki	wygląd.

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 średnica	 ciężar	 	 cena
	 	 	 	 Ø	 jednostkowy	 	 jednostkowa
     kg.	 	 Zloty	cena	brutto

4262 	 72	 	 70	 15,700	 	 2.730
noga	okrągła       
podstawa	okrągła

4263 70	 72	 70	 	 16,700	 	 2.730
noga	okrągła       
podstawa	okrągła

4272 	 72	 	 70	 19,700	 	 2.880
noga	kwadratowa       
podstawa
kwadratowa

4273 70	 72	 70	 	 20,700	 	 2.880
noga	kwadratowa	       
plissé
podstawa
kwadratowa

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

4262 1	blat	 9,000	 0,051
	 1	noga	 4,000	 0,085
	 1	podstawa	 5,700	 0,035

4263 1	blat	 10,000	 0,051
	 1	noga	 4,000	 0,085
	 1	podstawa	 5,700	 0,035

4272 1	blat	 9,000	 0,051
	 1	noga	 7,000	 0,085
	 1	podstawa	 6,700	 0,035

4273 1	blat	 10,000	 0,051
	 1	noga	 7,000	 0,085
	 1	podstawa	 6,700	 0,035

Materiał
Blat: poliester	lakierowany
Noga:	PMMA	przeźroczyste
Podstawa:	chromowane	aluminium

osiągnięty	poziom
 nóżka nóżka
 okrągła  kwadratowa
EN	15372:2008	 	
5.1	 Zgodny	 -	
5.2.2	 Zgodny	 -	
5.2.3	 Zgodny	 -	
EN	12521:2000	 	
5.1	 -	 Zgodny	
5.2	 -	 Zgodny	
EN	1730:2000		
6.2	 3	 2	
6.3	 3	 5	
6.4	 3	 5	
6.5	 3	 5	
6.6	 3	 5	
6.7	 -	 Zgodny 
6.8	 -	 4	
maksymalny poziom  3 5

TopTop



90

 Ferruccio Laviani  1999

4511 / 4512 / 4516 / 4517

2M/biały	cynkowy

2A/szaroniebieski

Stół	biurowy	przeznaczony	do	wnętrz	pracowniczych.	Miękka	forma	przypominająca	klepsydrę	daje	możliwość	
łączenia	kilku	elementów	tego	samego	typu	lub	połączenia	z	innymi	elementami.	Może	egzystować	samod-
zielnie	jako	pojedyncze	stanowisko	pracy	lub	łącznie	z	podobnymi	elementami,	celem	stworzenia	skupisk	
pracowniczych	we	wnętrzach	typu	open	space.	Dzięki	lekkości	i	zmienności	przejawiającej	się	w	budowie	
nóg,	komponowanie	jest	łatwe	i	szybkie:	nogi	składają	się	z	trzech	metalowych	rurek	z	chromowanej	stali,	
które	łączą	się	na	dole	opierając	się	o	stopki	lub	rolki.	Celem	zapewnienia	stabilności,	rolki	są	wyposażone	
w	mechanizm	samohamowania.	“Neutralny”	wzór	Maxa	w	połączeniu	z	wszędzie	pasującą	bielą	i	czernią	
sprawiają,	że	model	łatwo	się	komponuje	z	pozostałymi	elementami	wystroju	biurowego	Kartell.

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 głębokość	 ciężar	 	 cena
	 	 	 maksymalna	 minimalna	 jednostkowy	 	 jednostkowa
	 	 	 	 	 kg.  Zloty	cena	brutto

4511 160	 73	 80	 65	 28,100	 	 3.330
       

4512 190	 73	 90	 73	 35,000	 	 4.030
       

4516 160	 73	 80	 65	 29,100	 	 3.330
       

4517 190	 73	 90	 73	 36,000	 	 4.030
       

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

4511/4516 1	blat 22,500 0,102
 1	stelaż 8,950 0,046

4512/4517 1	blat 32,200 0,143
 1	stelaż 8,950 0,046

Materiał
Blat:	laminat	z	powłoką	odporną	na	
zarysowania,	grubość	30	mm
Stelaż:	chromowana	stal

 osiągnięty	poziom
UNI	8593/84	 (maksymalny	poziom)	5
UNI	8594/84	 (maksymalny	poziom)	5
UNI	9085/87	 (maksymalny	poziom)	5

Max
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 Antonio Citterio i Oliver Löw 2001

4570 / 4571

Blat laminowany

2M/biały	cynkowy

4560 / 4561 / 4562

Blat lakierowany z poliestru

2P/lśniąca	biel

3P/czarny	lśniący

E7/czerwień	Kartell

Rodzina	 stołów	 idealnie	 nadająca	 się	 do	 wnętrz	 domowych	 i	 biurowych,	 odznaczająca	 się	
elegancją	i	wytwornością	linii	oraz	wykończeń.	Lekki	stelaż	z	chromowanej	stali	charakteryzujący	
się	szczególnym	wykorzystaniem	elementu	krzyżowego,	który	łączy	nogi	na	każdym	z	czterech	
boków,	wspiera	poliestrowy	blat,	który	może	być	laminowany	lub	lśniący.	Kolekcja	obejmuje	modele	
kwadratowe,	owalne	i	okrągłe	(umieszczone	w	płaskim,	praktycznym	opakowaniu)	i	trzy,	eleganckie	
kolory:	biały,	czarny	i	czerwony.	Kwadratowe	stoły	mogą	być	łatwo	dosunięte	tworząc	płaszczyzny	
robocze,	które	mogą	być	wykorzystane	również	w	pomieszczeniach	reprezentacyjnych,	np.	w	sali	
konferencyjnej.

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 średnica	 ciężar	 	 cena
	 	 	 	 Ø	 jednostkowy	 	 jednostkowa
	 	 	 	 	 kg.  Zloty	cena	brutto

4560 130	 72	 130	 	 32,000	 	 7.560
       

4561 	 72	 	 130	 26,000	 	 7.320
       

4562 194	 72	 120	 	 35,000	 	 9.330
       

4570 130	 72	 130	 	 32,000	 	 5.820
       

4571 	 72	 	 130	 26,000	 	 5.440
       

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

4560 1 blat 35.900 0,134
 1 stelaż 8.390 0,103

4561 1 blat 28.900 0,130
 1 stelaż 8.390 0,103

4562 1 blat 39.000 0,197
 1 stelaż 8.390 0,103

4570 1 blat 36.500 0,134
 1 stelaż 8.390 0,103

4571 1 blat 30.300 0,134
 1 stelaż 8.390 0,103

Materiał
Blat:	płyta	MDF	lakierowana	z	poliestru
Stelaż:	chromowana	stal

Glossy



92

4527 / 4528 / 4529 / 4530
 blat noga

88/aluminiowy-aluminiowy

89/aluminiowy-biały

4522 / 4523 / 4524 / 4525
     blat noga

80/biały-aluminiowy

81/czarny-aluminiowy

82/biały-biały

83/czarny-biały

84/biały-czarny

85/czarny-czarny

 Ferruccio Laviani 2005

Funkcjonalny	i	wyrafinowany	stół	o	rygorystycznej	i	geometrycznej	formie.	Dzięki	eleganckiemu	rozwiązaniu	
technicznemu,	pozycja	cienkiego	blatu	pozwala	na	łatwe	usytuowanie	szafek	lub	kontenerków	na	nośniki	
informatyczne.	Może	być	łączony	tworząc	stanowiska	pracownicze	w	pomieszczeniach	biurowych.	Model	
Four	jest	dostępny	zarówno	w	wersji	kwadratowej,	jak	i	w	różnych	wymiarach	prostokątnych;	jest	dostępny	
w	wersji	z	laminowanym	warstwowym	blatem	o	grubości	2,5	cm	połączonym	ze	stalowym	korpusem	albo	też	
w	wersji	bardziej	wyrafinowanej	i	wyszukanej	z	blatem	z	satynowanego	aluminium	połączonym	z	korpusem	
z	lakierowanej	stali,	idealny	jako	stół	reprezentacyjny,	do	biur	dyrektorskich	lub	sal	obrad	jak	również	do	
użytku	jako	stół	obiadowy.

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 ciężar	 	 	 cena
	 	 	 	 jednostkowy	 	 	 jednostkowa
    kg.	 	 	 Zloty	cena	brutto

4522 158 72 79 44,400   4.070
       

4527 158 72 79 44,400   5.480
       

4523 190 72 79 49,400   4.630
       

4528 190 72 79 49,400   6.010
       

4524 223 72 79 54,400   5.790
       

4529 223 72 79 54,400   7.420
       

4525 128 72 128 55,000   4.630
       

4530 128 72 128 55,000   6.010
       

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg	 objętość	m3

4522/4527 1 piano 30,000 0,100
 1 struktura 18,000 0,162

4523/4528 1 blat 39,600 0,120
 1 struktura 18,000 0,162

4524/4529 1 blat 50,500 0,140
 1 struktura 18,000 0,162

4525/4530 1 blat 34,400 0,128
 1 struktura 24,000 0,250

Materiał
Blat: laminowany odporny na 
zadrapania lub laminowany 
aluminiowy
Nogi: lakierowana stal

Four
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5522 / 5523 / 5524 

82/biały-biały

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 ciężar	 	 	 cena
	 	 	 	 jednostkowy	 	 	 jednostkowa
    kg.	 	 	 Zloty	cena	brutto

5522 158 72 79 43,400   5.230
       

5523 190 72 79 47,900   5.960
       

5524 223 72 79 52,600   6.720
       

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg	 objętość	m3

5522 1 piano 30,400 0,108
 1 struktura 19,400 0,161

5523 1 piano 36,000 0,120
 1 struktura 19,400 0,161

5524 1 piano 41,400 0,149
 1 struktura 19,400 0,161

Materiał
cynkowana	stal	malowana	proszkowo	
farbą	epoksypoliestrową

EN	15372:2008	 Osiągnięty	poziom
Par.	5	 Zgodne
EN	1730:2000	 Osiągnięty	poziom
6.2	 (maksymalny	poziom)	3
6.3	 (maksymalny	poziom)	3
6.4	 (maksymalny	poziom)	3
6.6	 (maksymalny	poziom)	3
6.7	 (maksymalny	poziom)	3
6.8	 (maksymalny	poziom)	3

Wielofunkcyjny	 stół	 Four,	 już	 wcześniej	 dostępny	 w	 różnych	 wariantach,	 nie	 zadowala	 się	 teraz	
obecnością	 w	 domowych	 pomieszczeniach	 i	 w	 swojej	 nowej	 wersji	 pragnie	 wyjść	 na	 zewnątrz.	 	 Stół	
Four	 outdoor	 jest	 dostępny	 w	 różnowymiarowych	 prostokątach	 w	 jednej	 wersji	 kolorystycznej	 “total	
white”.	

 Ferruccio Laviani 2014Four Outdoor
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5070/5075

Przeźroczyste

B4/kryształowy

J1/dymny

VA/brunatno-zielony

AM/bursztynowy

OT/zielononiebieski

Kryjące

E5/biały	lśniący

Kartell	wprowadza	ważną	nowość	do	swojego	katalogu	realizując	przedmiot,	którego	brakowało	i	o	który	
często	pytano:	pierwszy	przeźroczysty	stół	monolityczny	wykonany	z	tworzywa	o	kwadratowym	blacie	
i	wymiarach	100x100	cm.	Produkując	monolit	o	wadze	ponad	20	kg,	firma	Kartell	ponownie	staje	się	
pionierem	w	stosowaniu	tworzywa	sztucznego	do	tłoczenia	przemysłowego.
Stół	 Invisible	 Table,	 zaprojektowany	 przez	 Tokujin	 Yoshiokę,	 łączy	 lekkość	 i	 solidność,	 wdzięk	 i	
elegancję,	praktyczność	i	styl.	Prostota	i	czystość	formy	sprawiają,	że	nadaje	się	on	do	każdego	rodzaju	
pomieszczenia.	 Jednocześnie,	 wyrafinowana	 gama	 barw,	 biegnąca	 od	 niebieskawej	 zieleni,	 przez	
brunatną	zieleń	lub	bursztyn	do	barwy	dymnej	fumé,	nadaje	mu	oryginalności	i	charakteru.

 Tokujin Yoshioka 2012

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 ciężar	 	 	 cena
	 	 	 	 jednostkowa	 	 	 jednostkowa
	 	 	 	 kg.	   Zloty	cena	brutto

5070 100	 72	 100	 18,000	 	 	 2.960
       

5075 100	 31,5	 100	 16,000	 	 	 2.740
       

opakowanie		 ilość		 ciężar	kg.	 objętość	m3

5070 1 23,800 1,082
5075 1 20,600 0,540

Materiał
Tworzywo	 PMMA	 przeźroczyste	 lub	
barwione	w	masie
EN	15372:2008	 Osiągnięty	poziom
5.1	 Zgodny
5.2.2	 Zgodny
5.2.3	 Zgodny
EN	1730:2000		 Osiągnięty	poziom
6.2	 1
6.3	 1
6.6	 1
6.7	 Zgodny

Invisible Table Good Design Award 2012
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5000/5005

Przeźroczyste

B4/kryształowy

J1/jasno	dymny

 Tokujin Yoshioka 2012

Linearny,	czysty	projekt	w	stylu	minimal,	synteza	estetyki	japońskiej	kultury	projektanta.
Invisible	Side	to	produkt	wielofunkcyjny,	 lekki	 i	elegancki,	który	 łatwo	może	przekształcić	się	w	stolik	
dostawny	lub	w	konsoletę	nie	tylko	w	różnych	pomieszczeniach	mieszkalnych	(od	pokoju	dziennego	do	
sypialni)	ale	 również	znaleźć	wiele	zastosować	w	branży	hotelarsko-biurowej.	Stół	 Invisible	Side	 jest	
obecnie	dostępny	w	dwóch	wersjach	przeźroczystych	(kryształowej,	dymnej)	i	w	dwóch	kolorach	kryjących	
(białym,	czarnym).
Przedmiot	należy	do	kolekcji	przeźroczystej	zaprojektowanej	dla	Kartell	przez	Tokujin	Yoshiokę.

Kryjące

E5/biały	lśniący

E6/czarny	lśniący

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 ciężar	 	 	 cena
	 	 	 	 jednostkowa	 	 	 jednostkowa
	 	 	 	 kg.	   Zloty	cena	brutto

5000 40	 40	 120	 9,000	 	 	 1.660
       

5005 40	 31,5	 120	 7,000	 	 	 1.660
       

opakowanie			 ilość		 ciężar	kg.	 objętość	m3

5000 1 12,200 0,262
5005 1 10,700 0,213

Materiał
Tworzywo	 PMMA	 przeźroczyste	 lub	
barwione	w	masie

Invisible Side
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Katalog	Kartell	wzbogacił	się	o	nowy	artykuł,	komodę.	
Odświeżona	 przez	 Starcka,	 komoda	 Kartell-style	 przywołuje	 w	 kształcie	 klasyczny	 mebel,	 który	
został	uwspółcześniony	przez	zastosowanie	tworzywa	plastycznego,	z	którego	został	wykonany	oraz	
przeźroczystego	koloru.		
Na	 jej	 powierzchni	 przeplatają	 się	 na	przemian	 kąty	 i	 zaokrąglenia,	 proste	 i	 kształtne	 linie,	 tworząc	
intrygującą	grę	perspektywy	i	odbicia,	która	przykuwa	wzrok.	
Składająca	się	z	trzech	półek	otwartych	z	przodu	i	wspierająca	się	na	czterech,	dwustronnych	nogach,	
Ghost	Buster	 to	największy,	kiedykolwiek	wyprodukowany	w	świecie	meblarskim	monolit	z	 tworzywa	
sztucznego,	potwierdzający	dążenie	marki	Kartell	do	ponownego	przeskoczenia	barier	technologicznych.

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2010

	 	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 ciężar	 	 cena
	 	 	 	 	 jednostkowa	 	 jednostkowa
	 	 	 	 	 kg.  Zloty	cena	brutto

3210  68	 80	 42	 17,500  3.240
       

opakowanie	 	 ilość										ciężar	kg					objętość	m3

3210  1 21,200 0,383

Materiał
przeźroczyste	lub	kolorowe	tworzywo	
PMMA	w	masie

3210

Przeźroczyste

B4/kryształowy

V9/dymny

Matowe

E5/biały

E6/czarny

Ghost Buster Good Design Award 2010
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Wersja	night-table	komody	Ghost	Buster.
Mały	 kwadratowy	 sześcian	 wspierający	 się	 na	 czterech	 nogach,	 dostępny	 w	 wersji	 całkowicie	
przeźroczystej,	kolorowej	lub	matowej	i	wykonany	z	tworzywa	sztucznego.	Podobnie	jak	“starszy	brat”	
również	Small	Ghost	Buster	bawi	się	odbiciami	i	perspektywą,	które	stwarzają	układające	się	na	przemian	
kanty	i	zaokrąglenia	tworząc	pełną	powierzchnię.
Mały,	zwinny	i	łatwy	detal,	który	może	znaleźć	miejsce	w	każdym	zakątku	domu.

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2010

Materiał
przeźroczyste	lub	kolorowe	tworzywo	
PMMA	w	masie

3220

Przeźroczyste

B4/kryształowy

V1/żółty

V4/fioletowy

V5/czerwony

V9/dymny

Matowe

E5/biały

E6/czarny

	 	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 ciężar	 	 cena
	 	 	 	 	 jednostkowa	 	 jednostkowa
	 	 	 	 	 kg.  Zloty	cena	brutto

3220  40	 57	 37	 6,500  1.210
       

opakowanie	 	 ilość										ciężar	kg					objętość	m3

3220  1 8,120 0,146

Small Ghost Buster 
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 Piero Lissoni 2002

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 odległość	 ciężar	 	 cena
	 	 	 	 między	 jednostkowy	 	 jednostkowa
	 	 	 	 półkami	 kg.  Zloty	cena	brutto

4410 80	 25,3	 40	 	 5,500	 	 1.630
       

4412 80	 25,3	 80	 	 9,000	 	 2.510
       

4414 140	 25,3	 40	 	 11,000	 	 2.860
       

4416 80	 72,5	 40	 23/33	 13,300	 	 4.040
       

4418 140	 82,4	 40	 33/33	 32,000	 	 6.280
       

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

4410 1 6,430 0,047
4412 1 10,250 0,065
4414 1 12,500 0,076
4416 1 14,800 0,106
4418 1 33,200 0,224

Bogaty	zestaw	stołów	domowych	 i	biurowych.	 Idea	 tego	projektu	bazuje	na	kombinacji	
stolików	i	półek,	których	płaszczyzny	przypominają	linią	i	wykończeniem	japońskie	wazony.
Płaszczyzny	wykonane	z	wykwintnego,	litego	metakrylu,	w	lśniącym	kolorze	czarnym	
lub	białym,	są	proponowane	w	trzech	standardowych	rozmiarach,	wspierających	się	na	
różnowymiarowych	stelażach	zakończonych	stopkami	lub	rolkami.	Cała	kolekcja	daje	
wrażenie	 lekkości	 i	 elegancji,	 zachowując	 jednocześnie	 stabilność	 i	 wytrzymałość.	
Stoliki	są	dostępne	w	dwóch,	prostokątnych	wersjach	o	głębokości	40	cm	i	o	długości	
odpowiednio:	 80	 cm	 i	 140	 cm.	 Jest	 też	 dostępna	 wersja	 kwadratowa	 o	 wymiarach	
80x80	cm.	Blaty	mogą	być	czarne	lub	białe;	stelaż	jest	wykonany	z	chromowanej	stali.	
Dzięki	możliwości	zdemontowania	metalowych	stelaży	wyposażonych	w	kątowe	złącza	
zatrzaskowe,	opakowanie	produktu	jest	całkowicie	płaskie,	a	zatem	poręczne	podczas	
zabiegów	przemieszczania	i	składowania.	W	skład	systemu	Trays	wchodzi	też	wersja	
z	trzema,	nakładającymi	się	na	siebie	płaszczyznami	o	dł.	80	cm	wspierającymi	się	na	
wózku	zakończonym	rolkami	lub	płaszczyznami	o	dł.	140	cm	tworzącymi	regał.

4410 / 4412 / 4414 / 4416 / 4418

Nieprzezroczyste

03/biały

09/czarny

Materiał
Stelaż:	chromowana	stal
Blaty:	PMMA	barwione	w	masie

4410 - 4414
EN 1730:00 osiągnięty	poziom
6.5 (maksymalny	poziom) 3
6.3 (maksymalny	poziom) 3

4416 livello raggiunto
UNI 8606/84 (maksymalny	poziom) 3
UNI 8600/84 (maksymalny	poziom) 3

Trays
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	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 ciężar	 	 	 cena
	 	 	 	 jednostkowy	 	 	 jednostkowa
	 	 	 	 kg.   Zloty	cena	brutto

4465 80	(otwarty)	 72	(otwarty)	 42	(otwarty)	 10,400   2.820
 80	(zamknięty)	 72	(zamknięty)	 10	(zamknięty)    

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

4465 1 15,000 0,199

Materiał
blaty	z	tworzywa	PMMA,	stelaż	 
z	chromowanej	stali

	 Osiągnięty	poziom
UNI	8600:2005	 1
UNI	8606:1984	(maksymalny	poziom)	5

4465

Przeźroczyste

B4/kryształowy

E3/czerwono-pomarańczowy

Nieprzeźroczyste

E5/lśniąca	biel

E6/czarny	lśniący

 Antonio Citterio i Toan Nguyen 2008

Kartell	wprowadza	efekt	przeźroczystości	również	do	świata	stolików	na	kólkach:	powstaje	Flip,	składany	
stolik	na	kółkach,	który	łączy	przeóroczyste	tworzywo	sztuczne	blatów	z	metalowym	korpusem.	Blaty,	
niezależne	 jeden	 od	 drugiego,	 są	wykonane	 z	 polimetakrylu	 i	maja	 lekko	 owalny	 ksztalt	 stanowiac	
wyjatkowe	polaczenie	funkcjonalnosci	z	poczuciem	estetyki.	Flip	moze	byc	uzywany	jako	przesuwany	
stolik	na	aperitif	i	buffet,	ale	tez	jako	stolik	do	ustawienia	obok	tapczanu;	po	zlozeniu	zajmuje	naprawde	
minimalna	przestrzen	i	moze	byc	bardzo	latwo	przechowywany.

Flip
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	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 ciężar	 	 	 cena
	 	 	 	 jednostkowy	 	 	 jednostkowa
	 	 	 	 kg.	   Zloty	cena	brutto

4460 100	(otwarty)	 69	(otwarty)	 54	(otwarty)	 9,700	 	 	 3.580
 20	(zamknięty)	 69	(zamknięty)	 54	(zamknięty)    

4460* 100	(otwarty)	 69	(otwarty)	 54	(otwarty)	 9,700	 	 	 4.680
 20	(zamknięty)	 69	(zamknięty)	 54	(zamknięty)    

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

4460 1 12,600 0,146                          *:	kod	dotyczy	wykończenia	2P/biały

Materiał
Blat: poliuretan	malowany	na	mato-
wo	lub	lakierowany	z	poliestru
Stelaż:	chromowana	stal	i	noga	 
z	odlewanego	ciśnieniowo	polerowa-
nego	aluminium	opakowanie

Blat lakierowany z poliestru

2P/biały

4460

Płaszczyna w kolorze opalowym

03/biały

09/czarny

82/morski

88/śliwkowy

T6/śmietankowy

Battista,	oprócz	tego,	że	stanowi	praktyczny	stoliczek	na	kółkach,	charakteryzuje	się	udanym	
połączeniem	 tworzywa	 i	 metalu,	 i	 może	 spełniać	 funkcję	 prawdziwego,	 przedłużanego	 i	
składanego	stołu,	idealnego	na	szwedzki	buffet	i	aperitif	podobnie	jak	funkcję	jednoosobowego	
stolika.
Dostępny	 w	 różnych	 kolorach:	 białym,	 czarnym,	 niebieskim,	 śliwkowym	 lub	 kremowym	 lub	 
w	eleganckiej	wersji	z	lśniącego,	białego	poliestru.

 Antonio Citterio i Oliver Löw 1991Battista
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 Antonio Citterio i Oliver Löw 1991

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	 ciężar	 	 	 cena
	 	 	 	 jednostkowy	 	 	 jednostkowa
	 	 	 	 kg.	   Zloty	cena	brutto

4470 68	(otwarty)	 70	(otwarty)	 62	(otwarty)	 10,000	 	 	 2.700
 68	(zamknięty)	 90	(zamknięty)	 23	(zamknięty)    

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

4470 1 14,000 0,246

Materiał
Blat: nylon	z	dodatkiem	włókna	
szklanego	i	powłoką	odporną	na	
zarysowania
Stelaż:	chromowana	stal	i	noga	 
z	odlewanego	ciśnieniowo	
polerowanego	aluminium	opakowanie

4470

Płaszczyna w kolorze opalowym

03/biały

09/czarny

82/morski

88/śliwkowy

T6/śmietankowy

Gastone	to	elegancki	i	praktyczny,	składany	stolik	na	kółkach,	z	blatem	z	lakierowanego	tworzywa	i	stelażem	
z	chromowanej	stali.	Dostępny	w	pięciu	kolorach:	białym,	czarnym,	niebieskim,	śliwkowym	i	kremowym.
Kółka	stanowią	 formalny	 i	 funkcjonalny	element	charakteryzujący	 i	zapewniają	 funkcjonalny	ruch.	Po	
złożeniu	ma	głębokość	23	cm	i	może	być	wygodnie	i	łatwo	przechowywany.

Gastone
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 Antonio Citterio i Oliver Löw 1994

Mobil to system kontenerków odznaczających się jednocześnie lekkością, zmiennością, funkcjonalnością, 
trwałością i wytrzymałością. Dzięki swojemu wzornictwu i modnej palecie kolorów nadają się do 
wszystkich wnętrz domowych i biurowych spełniając różnorodne funkcje. Blaty i szuflady mogą mieć trzy 
rodzaje wykończeń: z udanym efektem pół-przejrzystości, matowe i lśniące w wersji z przeźroczystego 
PMMA. Szuflada, na przemian z półkami i górnym zwieńczeniem, stanowi podstawowy element systemu. 
Mobil może stanowić prostą szafkę wyposażoną w od 2 do 6 szuflad zaopatrzonych w wygodne uchwyty. 
Dostępne konfiguracje mogą wspierać się na rolkach lub stałych stopkach sugerując wykorzystanie 
modelu w różnych kontekstach: od sypialni, przez pokój dzienny, łazienkę, także jako mebel na sprzęt 
Hi-Fi, do gabinetu lub biura jako szafka na dokumenty.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

2000 49 48 47,5 9,800   2.280
       

2001 49 40 47,5 9,600   2.280
       

2004 49 48 47,5 11,100   2.520
       

2005 49 40 47,5 10,900   2.520
       

2010 49 63 47,5 14,800   3.290
       

2011 49 55 47,5 14,600   3.290
       

2020 49 78 47,5 17,100   3.820
       

Materiał
Stelaż: chromowana stal
Kontenerki i blaty: PMMA odporne 
na uderzenia przeźroczyste lub z powłoką 
odporną na zarysowania

Przeźroczyste

L7/granatowy

Nieprzeźroczyste

L5/szaroniebieski matowy

L8/przydymiony lśniący

2000 / 2001 / 2004 / 2005 / 2010
2011 / 2020

Opalowe

L1/kolor śniegu

L2/kobaltowy

L3/cytrynowy

L4/pomarańczowy

Nagroda Compasso D'Oro 1994Mobil
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 Antonio Citterio i Oliver Löw 1994

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

2021 49 70 47,5 16,900   3.820
       

2024 49 78 47,5 18,200   4.000
       

2025 49 70 47,5 18,000   4.000
       

2034 49 94 47,5 21,900   4.670
       

2035 49 86 47,5 21,700   4.670
       

2040 49 109 47,5 25,300   5.600
       

2041 49 101 47,5 25,100   5.600
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

2000 1 12,900 0,157
2001 1 12,800 0,157
2004 1 13,300 0,157
2005 1 14,000 0,157
2010 1 17,800 0,209
2011 1 17,400 0,209
2020 1 21,000 0,282
2021 1 20,800 0,282
2024 1 22,200 0,282
2025 1 21,400 0,222
2034 1 26,000 0,338
2035 1 25,600 0,338
2040 1 30,200 0,396
2041 1 28,600 0,396

Materiał
Stelaż: chromowana stal
Kontenerki i blaty: PMMA odporne 
na uderzenia przeźroczyste lub z 
powłoką odporną na zarysowania

Przeźroczyste

L7/granatowy

Nieprzeźroczyste

L5/szaroniebieski matowy

L8/przydymiony lśniący

2021 / 2024 / 2025 / 2034 / 2035
2040 / 2041

Opalowe

L1/kolor śniegu

L2/kobaltowy

L3/cytrynowy

L4/pomarańczowy

Nagroda Compasso D'Oro 1994Mobil
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 Antonio Citterio i Oliver Löw 1994

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

2320 67 82 47,5 18,700   4.270
       

2321 67 74 47,5 18,500   4.270
       

2330 67 98 47,5 18,000   4.190
       

2331 67 90 47,5 17,800   4.190
       

2334 67 98 47,5 21,400   4.830
       

2335 67 90 47,5 21,200   4.830
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

2320 1 22,700 0,352
2321 1 22,300 0,352
2330 1 22,700 0,466
2331 1 21,400 0,466
2334 1 26,000 0,466
2335 1 24,400 0,466

Materiał
Stelaż: chromowana stal
Kontenerki i blaty: PMMA odporne 
na uderzenia przeźroczyste lub z powłoką 
odporną na zarysowania

Przeźroczyste

L7/granatowy

Nieprzeźroczyste

L5/szaroniebieski matowy

L8/przydymiony lśniący

2320 / 2321 / 2330 / 2331 / 2334 
2335

Opalowe

L1/kolor śniegu

L2/kobaltowy

L3/cytrynowy

L4/pomarańczowy

Nagroda Compasso D'Oro 1994Mobil
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 Nendo 2011

Regał półkowy odznaczający się szeregiem satynowych lub przeźroczystych ścianek dzielnych ułożonych 
pod lekko różniącym się kątem, przypominające cienie na zegarze słonecznym. Wyjątkowość ścianek 
działowych, ustawionych w różny sposób, nadaje Sundial oryginalny wygląd i wywołuje emocje w 
spojrzeniu. W oczach osoby obserwującej, ścianki działowe i znajdujące się na regale książki jawią się 
w ciągłej ewolucji. Sundial jest dostępny w wersji lśniącej białej lub czarnej wyposażonej w cztery półki. 
Lekki, zwinny, o zwartych wymiarach, może być łatwo komponowany w kilku, ułożonych obok siebie 
modułach i oparty o ścianę lub spełniać funkcję ścianki działowej w pokoju. Tłoczone wytryskowo ścianki 
działowe są dostępne w wersji satynowej lub przeźroczystej i mają lśniące, kontrastowe wykończenie 
brzegu.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    pojedyncze   jednostkowa
    kg   Zloty cena brutto

8012 100 165 37  62,900   4.820
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

8012 2 ramiona 20,200 0,057 
 5 półek 28,300 0,071
 8 ścianek działowych 10,700 0,032
 8 ścianek działowych 10,700 0,032

Materiał
Korpus: Płyta wiórowa 
uszlachetniona lakierowana
Ścianki działowe: przeźroczyste lub  
barwione w masie tworzywo PMMA

EN 14749:2005 
 osiągnięty poziom
6.1 zgodny
6.6 zgodny
UNI 8606:1984 (maksymalny poziom) 

5

8012
Satynowe

03/biały-kryształowy satynowy

09/biały-kryształowy satynowy

8012
Przeźroczyste

04/biały-kryształowy 

16/czarny-kryształowy

17/czarny-poddymiony

05/biały-poddymiony

Sundial
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 Giulio Polvara 1975

Podobnie jak klocki lego, regał modułowy pozwala na stworzenie półek o niezliczonej ilości kształtów i 
wymiarów. System składa się z trzech złącz i czterech plastykowych paneli o komponujących się wymiarach 
i tej samej głębokości. Montaż jest bardzo prosty, bez używania narzędzi lub metalowych wkrętów i kołków. 
Idealny do domu i biura, system regałowy jest dostarczany razem z kontenerkiem w kształcie sześcianu 
stanowiącym jego element składowy dostępnym w różnych kolorach. Sześcian, który powstał jako 
użyteczny i kolorowy dodatek do regału, może być też wykorzystany samodzielnie jako kontenerek na 
kółkach lub bez kółek do składowania zabawek, odzieży lub innych przedmiotów. 

Natomiast dla osób pragnących rozwiązania stacjonarnego Kartell proponuje trzy różne standardowe 
rozwiązania (dostarczane bez sześcianów): wersję z 15 półkami do wykorzystania jako samonośna 
ścianka dzieląca lub jako wieża pośrodku pokoju, dzięki wyjątkowo solidnej strukturze albo też dwie wersje 
tradycyjne z 9 lub 10 półkami w zależności od przeznaczenia i docelowego pomieszczenia. 
Za pomocą prostych gestów można stworzyć praktyczny regał, łatwy do dostosowania do każdego 
pomieszczenia domowego lub biurowego,  w prosty sposób rozwiązując problem przechowywania 
przedmiotów lub narzędzi pracy.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

4760 3,5 3,5 35,5 0,275   90
złącze kątowe       

4761 3,5 3,5 35,5 0,320   90
złącze potrójne       

4762 3,5 7 35,5 0,390   100
złącze poczwórne       

4763 16 3,5 35,5 0,310   60
krótki panel       

4764 35,5 3,5 35,5 0,670   120
średni panel       

4765 74,5 3,5 35,5 1,450   210
długi panel       

4766 94 3,5 35,5 1,830   310
maxi panel       

4770 35,5 35,5 35,5 2,750   600
sześcian do stelaża       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4760 4 1,400 0,010
4761 4 1,570 0,014
4762 1 0,560 0,010
4763 2 0,760 0,005
4764 4 3,100 0,019
4765 2 3,350 0,026
4766 1 2,250 0,158
4770 1 3,470 0,063

4770

Nieprzezroczyste

03/biały

06/żółty

09/czarny

10/czerwony

20/jasnoniebieski

4760 / 4761 / 4762 / 4763 / 4764
4765 / 4766

Nieprzezroczyste

03/biały

09/czarny

Materiał
Złącza i panele: ABS
Sześcian: poliuretan malowany 
proszkowo

Regał modułowy



107

 Giulio Polvara 1975

  szerokość wysokość głębokość ciężar  cena
     jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

4768  119 119 35,5 21,300  4.360
      

4769  196 80,5 35,5 25,260  5.200
      

4767  196 196 35,5 35,460  7.240
      

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

4767 1 42,540 0,338
4768 1 25,380 0,192
4769 1 30,050 0,225

4770

Kryjące

03/biały

06/żółty

09/czarny

10/czerwony

20/jasnoniebieski

4767 / 4768 / 4769

Kryjące

03/biały

09/czarny

Materiał
Złącza i panele: ABS
Szeącian: poliuretan malowany 
proszkowo

Regał modułowy
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 średnica wysokość ciężar  cena
   jednostkowa  jednostkowa
   kg.  Zloty cena brutto

1236 20 1 19 0,200 460
 27 1,4 26 0,500
 45 1,7 34 1,200 

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

1236 1 zestaw  2,280 0,108
 składający się z 3

Zestaw składający się z 3 talerzy/tac o różnych wymiarach “Namaste”  charakteryzuje się organicznym 
i asymetrycznym wyglądem przypominającym płaskie kamienie oraz bardzo naturalną, chromatyczną 
łopatką. Talerze mogą być komponowane tak, aby stworzyć subtelne niuansy ton-sur-ton albo bardziej 
zdecydowane kontrasty. 

Materiał
Melamina

1236
Kryjące

02/pomarańczowy

09/czarny

CM/czarny-szary-turkawkowy

 Jean-Marie Massaud 2015Namasté
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 średnica wysokość ciężar  cena
   jednostkowa  jednostkowa
   kg.  Zloty cena brutto

1205 26 9 0,380  80
Autumn    

1206 26 3,6 0,330  80
Spring    

1207 26 1,7 0,380  80
Summer    

1208 25x20 5,3 1,320  80
Winter    

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

1205 4 1,800 0,009
1206 4 1,600 0,009
1207 4 1,800 0,009
1208 4 1,600 0,009

Pierwsza kolekcja o nazwie I.D.Ish by D’O nowej edycji linii Kartell in Tavola, której autorem jest Chef 
Davide Oldan, łącząca w duchu pop formę i funkcjonalność i w której talerz podkreśla walory smakowe 
potrawy. Charakterystyczną cechą tej kolekcji, dobrze oddającą szczególną wizję gotowania słynnego 
kucharza w pełni skoncentrowaną na geście podawania do stołu, jest wypukły odcisk na krawędzi talerza. 
Lekka ale wyróżniająca, do funkcjonalnego użytku ale bez zapominania o wyjątkowym i fantazyjnym stylu. 
Kolekcja talerzy jest dostępna w czterech wersjach odwołujących się do czterech pór roku (talerz płaski 
SUMMER, tradycyjny talerz głęboki SPRING, talerz głęboki Oldani WINTER, talerz nachylony AUTUMN). 

1205 / 1206 / 1207 / 1208
Kryjące

BC/biały bone china

Materiał
Melamina

 Davide Oldani  2015I.D. Ish by D’O
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	 średnica	 wysokość	 ciężar	 	 cena
	 	 	 jednostkowa	 	 jednostkowa
   kg.  Zloty	cena	brutto

1490 12,5 30 0,700  240
     

1491 8,5 15 0,200  70
     

1492 8,5 13 0,115  50
     

1493 8,5 11 0,120  50
     

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg.	 objętość	m3

1490 1 0,920 0,007
1491 16 4,740 0,026
1492 16 3,280 0,024
1493 16 3,030 0,021

Rozbudowana	 linia	 talerzy,	 tac,	 szklanek,	 misek	 i	 karafek	 wykonana	 z	 kolorowego	 i	 przezroczystego	
tworzywa.	Wyjątkowość	linii	wynika	z	faktu,	iż	każdy	model	ma	inny	wzór	zainspirowany	naturą	i	przyrodą	
odwołujący	się	do	foremek	służących	w	dawnej	kuchni	do	przygotowywania	galaretek,	 i	który	podkreśla	
czasowość,	a	zatem	również	zmienność	charakteryzującą	każde	kolejne	podanie	potrawy.	Przezroczyste,	
subtelne	i	delikatne	barwy	łatwe	do	skomponowania	umożliwiają	stworzenie	różnorodnego	wystroju	stołu:	
kreatywnego	i	oryginalnego	lub	bardziej	tradycyjnego	i	utrzymanego	w	jednej	tonacji.	Kompozycja	talerzy	i	
barw	stwarza	łącznie	fantazyjny,	ale	dyskretny	wygląd,	jednocześnie	kreatywny	i	wyrafinowany.	

Materiał
Technopolimer termoplastyczny 
przezroczysty lub barwiony w masie

1490 / 1491 / 1492 / 1493
Przezroczyste

B4/kryształowy

E4/jasnoniebieski

E3/zielony

E9/różowy

 Patricia Urquiola  2014Jellies Family
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 średnica wysokość ciężar  cena
   jednostkowa  jednostkowa
   kg.  Zloty cena brutto

1496 22 5 0,750  70
    

1495 27 2,5 0,250  90
    

1497 33 1,4 0,145  120
    

1494 21,5 1,7 0,155  70
    

1499 14 7 0,200  60
    

1498 32 14 1,250  320
    

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

1494 4 1,700 0,004
1495 4 1,300 0,006
1496 4 0,900 0,006
1497 4 0,900 0,009
1498 1 2,100 0,029
1499 4 1,300 0,011

Materiał
Technopolimer termoplastyczny 
przezroczysty lub barwiony w masie

1494 / 1495 / 1496 / 1497 / 1498 / 1499
Przezroczyste

B4/kryształowy

E4/jasnoniebieski

E3/zielony

E9/różowy

 Patricia Urquiola  2014Jellies Family
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Wazony i talerze dekoracyjne Jelly wchodzą w skład nowej serii dodatków aranżacyjnych, która jeszcze raz 
potwierdza technologiczną wiedzę know-how firmy Kartell w eksperymentowaniu z tkaninami stosowanymi 
jako powierzchnie oraz jej ciągłe poszukiwanie nowych efektów estetyczno-dotykowych. Idealnie pasująca 
do każdego wnętrza domowego i nadająca się do bardzo zróżnicowanego użytkowania, seria ta odznacza 
się materialną strukturą powierzchni, która podkreśla pozornie galaretowe serce, stanowiące inspirację 
nazwy serii i które przywołuje formy stosowane w cukiernictwie w połączeniu z solidnością użytego 
tworzywa sztucznego. 

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowa    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

1226 45 3,5 1,200    360
       

1227 23,5 25 1,840    400
       

1228 23,5 25 1,520    530
       

opakowanie   ilość  ciężar kg. objętość m3

1226 4 6,950 0,076
1227 2 4,650 0,058
1228 2 4,500 0,058

Materiał
PMMA przezroczysty, barwiony w 
masie lub metalizowany

1227

Kryjące

E5/biały lśniący

Jelly

1226 / 1227

Przeźroczyste

B4/kryształowy

V9/dymny 

E1/żółty 

E3/zielony 

E4/niebieski 

E9/różowy 

 Patricia Urquiola 2012

1228
Metalizowane

XX/chromowany

GG/złoty

RR/miedziany
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 Mario Bellini 2012

Wazon wielopłaszczyznowy, otwierający się od podstawy jak wirujący prąd morski, co nadaje mu
jasności i żywiołowości. Shanghai jest jak lustrzane odbicie pękniętego kryształu lub cennego 
metalu mieniące się światłocieniami, tworzące geometryczne i nieregularne formy fascynujące swoją 
wielobarwnością podobnie jak dalekowschodnie miasto, którego nosi nazwę.

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowa    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

1229 35 44 2,580    600
       

1239 35 44 2,610    960
       

opakowanie   ilość  ciężar kg.  objętość m3

1229 1 3,760 0,076
1239 1 3,700 0,076

Materiał
PMMA przezroczysty, barwiony w 
masie lub metalizowany

1229

Kryjące

E5/biały lśniący

E6/czarny lśniący

Przeźroczyste

B4/kryształowy

OL/zielony oliwkowy

AM/bursztynowy

BL/niebieski

Shanghai

1239
Metalizowane

GG/złoty

RR/miedziany
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1955
lśniący

XX/chromowany

CF/brunatny

1956
lśniący

GG/złoty

1955
matowy

03/biały

09/czarny

 Philippe Starck i Ambroise Maggiar 2012

Chociaż nie służą już do oświetlenia pomieszczeń, jednak nadal świece są przedmiotami w odniesieniu do 
których projektanci mogą dać upust swojej kreatywności, dzięki nowoczesnym świecznikom nadającym 
im współczesny wydźwięk. Świecznik Abbracciaio to stopione dwie sylwetki aluminiowe, które, ustawione 
jedna na przeciwko drugiej, przekształcają się w miłosne objęcie. Obydwie struktury tworzące świecznik 
są umocowane tak, aby zapewnić stabilność. Elegancji i poetycki świecznik wspiera dwie świece i jest 
dostępny w dwóch, różnokolorowych wykończeniach: z polerowanego aluminium w kolorze srebrnym, 
złotym, brunatnym oraz w wersji matowej czarnej i białej. 

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowa   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

1955 20 25 11 0,425   640
       

1956 20 25 11 0,425   750
       

opakowanie   ilość  ciężar kg. objętość m3

1955 4 5,500 0,047
1956 4 5,500 0,047

Materiał
Lakierowane lub ocynkowane 
aluminium

Abbracciaio
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Kwadratowe, przezroczyste “pudełko” o wymiarach 30x30 cm, z rzymskimi numerami wyrytymi 
na powierzchni płaskiej tarczy, od której odbija się para cienkich kolorowych wskazówek, synteza 
chromatyczna przekształcająca czas w doświadczenie estetyczne.
Tic & Tac to zegar naścienny charakteryzujący się dużą grubością sprzyjającą grze światłocieni. Tarcza 
jest dostępna w trzech kryjących kolorach białym, czarnym i czerwonym lub w wersji chromowanej w 
odcieniu metalizowanego złota, srebra i miedzi. 

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowa   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

1900 30 30 8 1,500   330

       

1910 30 30 8 1,500   430
       

opakowanie ilość          ciężar kg     objętość m3

1900 4 7,200 0,057
1910 4 7,200 0,057

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2010

1900
Matowe

03/biały

09/czarny

10/czerwono-pomarańczowy-dębowy

1910
Metalizowane

XX/chromowany

GG/złoty

RR/miedziany

Materiał
Kwadrant z przeźroczystego PMMA; 
obudowa z ABS barwionego w masie 
lub metalizowanego

Tic&Tac
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Materiał
przeźroczyste lub barwione w masie 
tworzywo PMMA

1220

Przeźroczyste

B4/kryształowy

VG/żółty

VA/pomarańczowy

VR/czerwony

VV/fuksja

VB/granatowy

VF/dymny

Moon to duże przeźroczyste kielichy, widoczne od zewnętrz i od wewnątrz, jak pokrywy księżycowe double 
face. Rodzaj reinkarnacji lupowej tac Dune. Podczas, gdy tace “noszą”, kielichy  “zawierają”. Co? Różne 
rzeczy: kwiaty, przedmioty, kompozycje dekoracyjne.
Lecz przede wszystkim zawierają magiczne światło modelu DUNE, mieniące się w oczach. Księżycowy 
spektakl świetlnych odbić, może być postawiony na środku stołu lub na meblach, stanowiąc dynamiczny 
wir danego pomieszczenia.

 Mario Bellini 2010

 średnica wysokość ciężar    cena
   jednostkowa    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

1220 45 16,5 2,050    310
       

opakowanie ilość ciężar kg  objętość m3

1220 2 6,470 0,114

Moon
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Materiał
PMMA przezroczysty, barwiony w 
masie lub metalizowany

 szerokość wysokość głębokość ciężar cena 
    pojedyncza jednostkowa
    kg Zloty cena brutto

1200 46 2,5 32 1,300 240
     

1201 46 2,5 32 1,240 390
     

1210 55 3 38 2,300 330
     

1211 55 3 38 2,160 530
     

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

1200 4 6,700 0,042
1201 4 6,750 0,044
1210 4 11,000 0,065
1211 4 10,810 0,065

Do czego służy taca nie wywołująca emocji w osobach, które ją używają, obserwują, wspominają? Do czego 
służy taca służąca tylko do przenoszenia przedmiotów? 
Przeźroczyste tworzywo tego rodzaju tacy – żłobionej od wnętrza - mieni się chromatycznie zmieniając 
natężenie światła.Generuje w ten sposób na powierzchni oparcia szklanek i filiżanek magiczne, trójwymiarowe 
złudzenie. Po tacach przesuwają się pływające obrazy. Górski strumień, rzeka lawy, płomień ognia. Obrazy 
ożywiane kaprysami wiatru i światła. Jak fale morza, pustynne wydmy, mieniący się połyskiem jedwab.Jak 
morskie fale i pustynne wydmy, mieniące się jedwabiste odbicia cennego metalu. Opracowane i zaprojektowane 
w celu wywołania emocji. 

1200/1210

Przeźroczyste

B4/kryształowy

VG/żółty

VA/pomarańczowy

VR/czerwony

VV/fuksja

VB/granatowy

VF/dymny

 Mario Bellini 2009Dune

1201 / 1211
Metalizowane

XX/chromowany
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Good Design Award 2014 Christophe Pillet  2013

Wazony Shibuya Christophe'a Pilleta to dla Kartell okazja do przeprowadzenia unikalnego w świecie 
doświadczenia: przekształcenia tworzywa w materiał “cenny”, bogaty i pełny jak gdyby było to dmuchane 
szkło z Murano. Wazony Shibuya mają dziurkowaną pokrywę, po której zdjęciu mogą spokojnie 
przekształcić się w użyteczny pojemnik stołowy i nie być tylko dekoracyjnym przedmiotem. Oprócz 
różnorakiego przeznaczenia, wyjątkowość tego projektu polega na tym, że wazon charakteryzuje się 
dwoma pasmami kolorystycznymi bez linii podziału na powierzchni materiału, co zapewnia optymalną 
szczelność cieczy. Kolor jest głównym bohaterem projektu: jego intensywność i głębokość połączona ze 
zwartą budową tworzywa sztucznego sprawia, że projekt staje się szczególnie cenny pomimo tego, że 
jest on produkowany w skali przemysłowej i ma przemysłową cenę.

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  pojedyncze    jednostkowa
   kg    Zloty cena brutto

1221 27 22 1,500    470
       000

opakowanie ilość          ciężar kg     objętość m3

1221 1 1,880 0,027

Shibuya

1221

Przezroczyste

11/dymny-niebieski-czereśniowy

22/pomarańczowy-fioletowy-dymny 

33/dymny -żółty-niebieski

44/dymny-ciemny dymny-zielono-niebieski

Materiał
przezroczyste lub barwione w masie 
tworzywo PMMA
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 Patricia Urquiola 2011

Matelassé jest dostępny w różnych kolorach, w wersji przezroczystej i matowej, albo też w nowej wersji 
metalizowanej i lśniącej.
Wyjątkowość tego oryginalnego wazonu o specjalnym wyglądzie polega na kształcie materiału, który 
przypomina gofrowaną tkaninę, charakteryzującą się nieregularnymi liniami opływowymi, będącymi 
efektem różnej grubości powierzchni. Kolekcja łącząca miękkość duszy z odpornością struktury, dzięki 
zastosowaniu wysoko jakościowego tworzywa. Wazon Matelassé jest dostępny w różnych kolorach, w 
wersji przeźroczystej i matowej.

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  pojedyncze    jednostkowa
   kg    Zloty cena brutto

1225 23 30 1,650    370
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

1225 1 2,220 0,037

Materiał
tworzywo PMMA przeźroczyste lub 
barwione w masie

1225

Kryjące

E5/biały lśniący

E6/czarny lśniący

Przeźroczyste

B4/kryształowy

MV/zielony oliwkowy

MM/bursztynowy

MA/pomarańczowy

MR/czerwony

Matelassé
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 Eugeni Quitllet

Eugeni Quitllet jest autorem cennej kolekcji dekoracyjnych flakonów z przezroczystego tworzywa 
PMMA. Kolekcja składa się z flakonu oraz ozdobnego pojemnika do postawienia na środku stołu, 
charakteryzujących się elegancką linią geometryczną oraz inspiracją stylem déco. Charakterystyczną 
cechą tego projektu jest wyjątkowe wykończenie materiału z tworzywa, które sprawia, że przedmioty 
wyglądają jak wykonane z prawdziwego kryształu. 

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowa   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

1215 20 33 9,5 1,500   470
       

1218 29 14 15 1,050   470
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

1215 1 1,800 0,0141
1218 1 1,300 0,0125

Materiał
tworzywo PMMA przezroczyste lub 
barwione w masie

I Shine, U Shine

1215 / 1218

Przezroczyste

B4/kryształowy

V9/dymny 

E1/żółty 

E4/niebieski 

E9/różowy 
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8850

Przeźroczyste

B4/kryształowy

Y2/różowy

Y5/niebieski

J1/ jasny przydymiony

 Paolo Rizzatto 2002

Całkowicie przeźroczysty stolik o zmniejszonym idealnym rozmiarze: 40x40x40 cm. Kolorowy, praktyczny, 
bezpieczny i funkcjonalny boczny stolik Jolly nadaje się do wszechstronnego i radosnego użytku i został 
wykonany w wersji z przeźroczystego lub kolorowego poliwęglanu, odpornego na uderzenia i na działanie 
czynników atmosferycznych.

Nieprzeźroczyste

E5/lśniąca biel

E6/czarny lśniący

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

8850 40 40 40 2,300   500
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8850 1 3,300 0,085

Materiał
Poliwęglan przezroczysty lub barwiony 
w masie

Jolly
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Tip Top to mały pomocniczy stolik typu side table zwinny, lekki, wielofunkcyjny składający się z podstawy 
wykonanej z monolitu, na której wspiera się okrągły, solidny blat o średnicy 48 cm. 
Połączenie kolorowego blatu z przeźroczystą i pustą nogą nadaje strukturze głębokości. Blat jest dostępny 
w szerokiej gamie błyszczących, przeźroczystych lub matowych kolorów.

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2010

  szerokość wysokość głębokość średnica ciężar cena
     Ø pojedyncza jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

8600   51  48 3,800 790
       

opakowanie  ilość         ciężar kg     objętość m3

8600  1 5,400 0,141

Materiał
przeźroczyste lub barwione w masie 
tworzywo PMMA 

8600

Przeźroczyste

B4/kryształowy

E3/pomarańczowy

V5/czerwony

V4/fioletowy

Matowe

E5/biały błyszczący

E6/czarny błyszczący

TipTop
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Boczny stolik jednokolorowy Tip Top w wersji lśniącej czarnej i białej nabiera energii i wywiera duże 
wrażenie. Jednokolorowy Tip Top to stolik pomocniczy z okrągłym blatem, idealnie nadający się do 
ustawienia na nim szeregu łatwo osiągalnych przedmiotów. Lekki i zwinny, może być ustawiony w każdym 
domowym rogu: z boku sofy, w sypialni, na tarasie.

 Philippe Starck i Eugeni Quitllet  2011

  szerokość wysokość głębokość średnica ciężar cena
     Ø pojedyncza jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

8600   51  48 3,800 790
       

opakowanie  ilość          ciężar kg    objętość m3

8600  1 5,400 0,141
Materiał
Barwione w masie tworzywo PMMA 

Matowe

03/biały błyszczący

09/czarny błyszczący

TipTop Mono
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 Tokujin Yoshioka 2014Sparkle

8805 / 8818

Przezroczyste

B4/kryształowy

J1/dymny

MI/miodowy

SA/szałwiowy

AM/bursztynowy

Materiał
tworzywo PMMA przezroczyste lub 
barwione w masie

osiągnięty poziom
taboret

EN 1022:2005 Zgodne
EN 1728:2012 
6.15 L1
6.17 L2

osiągnięty poziom
stolik

EN 1730:00 Zgodne
EN 15372:2008 
6.2 (maksymalny poziom) 3
6.3 (maksymalny poziom) 3
6.4 (maksymalny poziom) 3
6.5 (maksymalny poziom) 3
6.6 (maksymalny poziom) 3

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

8805 45 35 4,050    870
       

8818 38 44 3,590    810
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

8805 1 5,350 0,118
8818 1 4,770 0,106

Nowa kolekcja taboretów i stolików Sparkle stool i Sparkle table zaprojektowana przez Tokujiin Yoshiokę 
uderza jak mieniący się promień słońca. Specjalny plisowany wzór, jakim odznacza się tworzywo 
sztuczne (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz) ma decydujący wpływ na końcowy wynik: dwa, nowe 
klejnoty do własnego domu, które wydają się być szlachetnymi kamieniami..diamentami lub szafirami, 
szmaragdami, topazami lub rubinami, w zależności od wybranego koloru.  Mogą też być umieszczone 
na zewnątrz i są odporne na uderzenia i porysowania.
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 Patricia Urquiola 2006

Seria stolików dostępnych w trzech, różnych wysokościach, zaprojektowana przez Patricię 
Urquiolę łączy kreatywność z potencjałem i technologicznym know-how firmy Kartell. Powstała 
w wyniku poszukiwań i innowacji w zakresie powierzchni celem uzyskania nowych efektów 
wzrokowych i dotykowych. Na powierzchni blatu T-Table są umieszczone na przemian elementy 
puste i pełne, które tworzą elegancką i cenną dekorację przypominającą haft. Przedmiot 
obdarzony dużą poezją, bardzo kobiecy, wyjątkowo elegancki, będący owocem poszukiwań  
i eksperymentów technologicznych.

8500 / 8501 / 8502

Przeźroczyste

B4/kryształowy

AM/bursztynowy

RO/czerwony

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

8500 50 28 2,990    820
       

8501 50 36 3,130    820
       

8502 50 44 3,290    820
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8500 1 6,400 0,140
8501 1 6,520 0,180
8502 1 7,010 0,200

Nieprzeźroczyste

NE/czarny

Materiał
PMMA przeźroczyste lub barwione 
w masie

EN 1730:00 osiągnięty poziom
6.3 3
6.5 (maksymalny poziom) 5

T-Table
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 Patricia Urquiola 2005

Kompleksowy i rozbudowany przedmiot łączący funkcję stolika i stojaka na czasopisma. Przedmiot, który 
w swojej prostocie, staje się wyszukany i wyjątkowo wyrafinowany. Jest wszechstronny, może być używany 
jako boczny stolik, mała komoda lub może przekształcić się w sympatyczną tacę łóżkową. Wykonany z 
przezroczystego lub kolorowego PMMA, wzbogacony cennymi dekoracjami kwiatowymi, liśćmi miłorzębu 
przywołującymi ilustracje z epoki art deco.

8840

Przeźroczyste

B4/kryształowy

E3/pomarańczowy

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

8840 84 28 40 6,500   900
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8840 1 8,590 0,156

Materiał
PMMA przeźroczyste lub barwione  
w masie

EN 1730:00 osiągnięty poziom
6.2 (maksymalny poziom) 5
6.3 (maksymalny poziom) 5
6.4 (maksymalny poziom) 5
6.5 (maksymalny poziom) 5
6.6 (maksymalny poziom) 5
6.7 (maksymalny poziom) 5
6.8 (maksymalny poziom) 5

Usame
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 Ronan & Erwan Bouroullec 2006

Prosty i bezpośredni kształt kosza-pojemnika wyraźnie podkreśla formalne, technologiczne i funkcjonalne 
poszukiwanie optymalnego rozwiązania. Panier może być zamknięty pokrywą z przezroczystego 
poliwęglanu przekształcając się w mały coffee table lub stojak na gazety. Wykonany z przezroczystego 
poliwęglanu, jest dostępny w różnych odcieniach kolorystycznych. Praktyczny, eklektyczny i wesoły 
element wystroju.

8860

Przeźroczyste

B4/kryształowy

X1/przydymiony

X5/ciemnozielony

X7/brązowy

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

8860 61 21 3,500    970
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8860 1 4,750 0,110

Materiał
Poliwęglan przeźroczysty lub 
barwiony w masie

Panier 
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8831 / 8832

09/czarny

95/złoty

 Philippe Starck 2000

Attila, Napoleon i Saint-Esprit to trzy taborety-stoliki, trzy, charyzmatyczne osobowości, które 
wywierają wrażenie swoją oryginalnością i antykonformizmem. Taborety i stoliki zrealizowane z myślą 
o aranżacji każdego wnętrza, bez wyjątków, z sympatią i poczuciem humoru, lecz mając też na uwadze 
ich funkcjonalność: Kaptur krasnali jest bowiem płaski i okrągły tak, aby mógł być wykorzystany jako 
płaszczyzna oparcia lub taboret.

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

8820 40 44 5,000    870
Saint-Esprit       

8821 40 44 5,500    980
Attila       

8822 40 44 5,000    980
Napoleon       

8831 40 44 5,500    1.090
Attila       

8832 40 44 5,000    1.090
Napoleon       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8820 1 5,800 0,060
8821 1 6,400 0,064
8822 1 5,800 0,060
8831 1 6,440 0,060
8832 1 5,480 0,060

Materiał
Technopolimer termoplastyczny 
malowany proszkowo

Gnomes
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8810

Nieprzezroczyste

1N/białożółty

4N/jasnozielony

6N/gołąbkowy

7N/jasnopomarańczowy

8N/lawendowy

 Philippe Starck 1996

Zaprojektowany jako kolorowa gra konstrukcyjna, taboret Prince AHA składa się z dwóch, połączonych 
stożków, których kształt przypomina klepsydrę. Zabawny i kolorowy przedmiot, praktyczny taboret i punkt 
oparcia do ustawienia obok tapczanu lub łóżka. Pastelowe kolory, miękkość materiału i geometryczna 
linia sprawiają, że Prince AHA to produkt wszechstronny, łatwy do wkomponowania do każdego wnętrza.
Dostępny w palecie kolorów pastelowych.

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

8810 30 43 2,400    320
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8810 1 3,000 0,042
Materiał
Polipropylen barwiony w masie

Prince AHA
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 Philippe Starck 2001

Po raz kolejny kreacyjny geniusz Starcka i technologia firmy Kartell tworzą rewolucyjny i fascynujący 
projekt: La Bohčme, kolekcja taboretów odwołujących się swoim kształtem do cennych amfor. Istnieją 
dwie kolekcje: La Bohčme 2 i La Bohčme 3, każda odwołuje się do odmiennego obrazu amfory, każdy 
taboret ma delikatny i cenny wygląd oraz stabilne i funkcjonalne siedzisko. Tylko wyjątkowa technologia, 
opracowana po raz pierwszy w biurze projektowym firmy Kartell, pozwoliła na zrealizowanie kolekcji  
całkowicie przeźroczystych taboretów,  o wywierającym duże wrażenie kształcie. Taborety La Bohčme 
mogą egzystować wszędzie, w salonie, ogrodzie, na tarasie i w kuchni. Taborety są też dostępne w 
wersji typu "wazon". Eleganckie wzornictwo, barwy i materiał wyróżniają wazony, idealnie nadające się do 
realizacji oryginalnych i kreatywnych dekoracji nadając każdemu wnętrzu indywidualny wygląd.

8882 / 8872

Przezroczyste

B4/kryształowy

V3/butelkowa zieleń

V4/fioletowy

V5/czerwony

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

8882 34 46 2,100    580
       

8883 33 46 2,100    580
       

8872 34 42,5 1,820    600
wazon       

8873 33 42,5 1,820    600
wazon       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8882 1 3,300 0,060
8883 1 3,300 0,060
8872 1 2,900 0,060
8873 1 2,900 0,060

Materiał
Poliwęglan przezroczysty lub 
barwiony w masie

 osiągnięty poziom
6.2.1 4
6.7 (maksymalny poziom) 5

La Bohème

8873 / 8883

Przezroczyste

B4/kryształowy

V1/żółty

V3/butelkowa zieleń

V4/fioletowy

V5/czerwony
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 Marcel Wanders 2007

Stone to niski taboret o bardzo prostym kształcie, lecz o prawdziwie cennym wyglądzie. Wyposażony  
w prosty, linearny i symetryczny kształt przypominający klepsydrę, jego powierzchnia ma jednak 
nadzwyczajny wygląd; nieregularny, składający się z licznych, odbijających się odcieni geometrycznych, które 
tworzą efekt świetlny, z którego powstaje bardzo szczególna gra kolorów, która sprawia, że powierzchnia 
taboretu przypomina brylant. Właśnie z powodu tej cennej zalety, taboret Stone jest proponowany w kolorach 
metalu i drogich kamieni.

8800

Przeźroczyste

B4/kryształowy

SF/przydymiony

SB/granatowy

SR/czerwony

SG/żółty

SA/bursztynowy

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

8800 30 45 2,500    730
       

8801 30 45 2,570    1.050
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8800 1 3,550 0,078
8801 1 3,720 0,078

Materiał
Poliwęglan przezroczysty, barwiony 
w masie lub metalizowany

 EN 1728:2000 
EN 10977:2002 Osiągnięty poziom
6.2.1 (maksymalny poziom) 5
6.7 (maksymalny poziom) 5

Stone

8801
Metalizowane

XX/chromowany
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 Patrick Jouin 2006

Emocjonujący przedmiot: sześcian o przezroczystej, żłobionej powierzchni lub o powierzchni lustrzanej, 
który dzięki zadziwiającej grze barw i odbić tworzy specjalną atmosferę. Optic to kontenerek w kształcie 
sześcianu wykonany z PMMA w dwóch wersjach: zamykanej, wyposażonej w drzwiczki lub otwartej z jednej 
strony; powierzchnia jest dekorowana lekko wypukłymi piramidami o kwadratowej podstawie, które razem 
z lustrzaną lub przezroczystą powierzchnią tworzą robiący wrażenie, optyczny efekt. Optic to sześcian o 
wymiarach 41 x 41 x 41 cm, który oferuje niezliczoną ilość możliwych kombinacji. Modele Optic mogą być 
łączone razem, układane jedno na drugim lub szeregowo, w zależności od ich ilości i rozmieszczenia są 
w stanie spełniać różnorodne funkcje, nadając pomieszczeniu uroku.

3500 / 3510

Przeźroczyste

B4/kryształowy

V4/fioletowy

V5/czerwony

V9/przydymiony  szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

3500 41 41 41 5,300   890
bez drzwi       

3510 41 41 41 6,300   1.040
z drzwiami       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

3500 1 7,080 0,113
3510 1 8,580 0,113

Materiał
PMMA przeźroczyste lub barwione 
w masie

 osiągnięty poziom
EN 1730:00 zgodny
6.3 3

Optic 
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4966 / 4967

Kryjące

03/biały

09/czarny

10/czerwony

SI/silver

 Anna Castelli Ferrieri 1969

Elementy modularne zostały zaprojektowane tak, by mogły spełnić różne wymagania użytkowe i egzystować 
w każdym, domowym pomieszczeniu: łazience, sypialni, kuchni lub w pokoju dziennym. Rozwiązanie 
projektowe elementów modularnych polega na elementarnym i solidnym nakładaniu pojedynczych 
elementów jeden na drugi montując je bez używania narzędzi przez zwykłe proste dopasowanie komponując 
w ten sposób praktyczne kontenerki. Dostępne w wersji okrągłej lub kwadratowej, zestawy modułowe 
mogą być wyposażone w kółka. Funkcjonalne, praktyczne i modularne zestawy są produkowane prawie 
od czterdziestu lat i uzyskały wiele nagród za swoją różnorodność i innowacyjność ich projektu (są też 
wystawione w Museum of Modern Art w Nowym Jorku i w Centre George Pompidou w Paryżu).
Najbardziej znane kompozycje składające się z dwóch lub trzech szuflad o średnicy 32 cm, dostępne w 
kolorze pełnej czerwieni, bieli, czerni i silver mat wzbogacają się o nowe wykończenie metalizowane w 
kolorze złota, srebra i miedzi. 

 szerokość średnica ciężar    cena
  Ø jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

4966 40 32 2,300    350
      

4966*       390
      
       

4967 58,5 32 3,250    500
      

4967*       540
      

5966 40 32 2,180    770
      

5967 58,5 32 3,000    1.010
      

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

4966 1 2,600 0,045
4967 1 3,630 0,064
5966 1 2,640 0,044
5967 1 3,500 0,065          *: kody dotyczące wykończenia SI/silver

Materiał
ABS lub ABS metalizowane

Componibili

5966 / 5967
Metalizowane

XX/chromowany

GG/złoty

RR/miedziany
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4955 / 4959 / 4953 / 4931 / 4932 
4933 / 4934 / 4935 / 4936

Kryjące

03/biały

SI/silver

 Anna Castelli Ferrieri 1969

Również dla wersji o średnicy 42 cm do swobodnego skomponowania, firma Kartell przewidziała niebanalne stałe 
rozwiązania, z dwoma lub trzema szufladami, w najbardziej tradycyjnych kolorach bieli i silver mat proponując 
wzbogaconą wersję "od A do Zet" jednego z najbardziej znanych i rozpoznawalnych artykułów całej kolekcji.

 szerokość średnica ciężar    cena
  Ø jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

4955 38,5 42 2,700    350
       

4955*       390
       

4959 2,9 42 0,660    140
wieko zamykające       

4959*       140
       

4953 23,5 42 1,930    270
      

4953*       310
      

4931 61,5 42 5,290    760
      

4932*       840
      
  

4935 69,5 42 6,450    950
      

4936*       1.070
      

4933 76,5 42 6,060    840
      

4934*       920
      

7900   0,220    40
opakowanie 4 kółka      
(z wyjątkiem 4966 i 4967)

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

4955 1 3,650 0,075
4959 1 0,900 0,006
4953 1 2,600 0,046
4931/4932 1 2,600 0,046
 1 3,650 0,075
 1 0,900 0,006
4935/4936 3 2,600 0,046
 1 0,900 0,006
4933/4934 2 3,650 0,075
 1 0,900 0,006    *: kody dotyczące wykończenia SI/silver

Materiał
ABS

Componibili
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4970 / 4979 / 4972 / 4978

Nieprzezroczyste

03/biały

 Anna Castelli Ferrieri 1967

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

4970 38 23 38 1,530   210
       

4979 38 38,5 38 2,400   390
       

4972 38 2,2 38 0,570   90
top zamykany       

4978 30,5 32,5  0,420   90
       

7900    0,220   40
opakowanie zawiera 4 kółka       
(z wyjątkiem 4966 i 4967)

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4970 1 2,100 0,034
4979 1 3,200 0,060
4972 1 0,750 0,004
4978 1 0,600 0,003
7900 1 1,200 0,003

Materiał
ABS

Componibili
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 Ron Arad 1994

Kreatywność artysty w połączeniu z technologią dużej firmy powołuje do życia najbardziej rewolucyjny 
na świecie projekt regału wykonanego na skalę przemysłową: Bookworm, wszechstronny regał. Uważna 
ocena technologii wytłaczania pozwoliła na wykonanie smukłego regału, który może przyjąć żądaną 
formę, bez uszczerbku dla wytrzymałości i funkcjonalności. Można dać upust własnej zdolności twórczej 
i uzyskać liczne kształty.
Dostępny w trzech, różnych długościach, Bookworm jest wyposażony w szereg podpórek książkowych. 
Bookworm łączy wszechstronność z dużą wytrzymałością umożliwiając obciążenie ok. 10 kg dla każdej podpórki.
Zaleca się umocowanie półki do ściany zgodnie z wygiętym kształtem tak, by naprężyć materiał i 
zwiększyć jego wytrzymałość na obciążenie.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

8003 320 19 20 6,200   1.280
7 podpórek na książki       

8005 520 19 20 9,800   2.190
11 podpórek na książki       

8008 820 19 20 15,000   3.350
17 podpórek na książki       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8003 1 7,150 0,054
8005 1 10,600 0,054
8008 1 16,200 0,054

Materiał
PVC barwiony w masie i “flame 
retardant”

8003 / 8005 / 8008

Nieprzezroczyste

1A/aluminiowy

03/biały

Opalowe

09/czarny

C4/kobaltowy

C8/winna czerwień

Bookworm
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 Ron Arad 1995

8011

Opalowe

09/czarny

C4/kobaltowy

C8/winna czerwień

Powtarza się koncepcja regału, który może być dowolnie dostosowany do indywidualnych wymagań. 
Lovely Rita przypomina zwijającą się wstęgę. Lovely Rita to półka, która może być używana samodzielnie 
lub może być łączona z innymi modułami celem skomponowania prawdziwego regału o dostosowanych do 
indywidualnych wymagań wymiarach. Dostępna w kilku kolorach: niebieskim, czarnym oraz białym opalowym.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

8011 100 20 20 2,700   850
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8011 1 3,620 0,052

Materiał
PVC barwiony w masie i “flame 
retardant”

Lovely Rita
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Nagły podmuch wiatru rozwiewa strony gazety. Od tego zaczyna się kreatywna inspiracja stojaka na 
gazety zaprojektowanego przez szwedzką grupę Front dla firmy Kartell. 
Projekt Front Page wychwytuje przewracane strony tworząc lekki i elegancji przedmiot o smukłym 
kształcie, który opiera się w kształcie półkola pokazując kształtne półki.
Front page to naprawdę wyjątkowy przedmiot do aranżacji wnętrz, mały detal przekształcony w przedmiot 
o urzekającym wyglądzie. 

Materiał
Przeźroczysty lub barwiony w masie 
poliwęglan

4679

Przeźroczyste

B4/kryształowy

V5/czerwony

V9/dymny

Matowe

E5/biały

E6/czarny

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowa   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

4679 50 34 35 4,500   760
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

4679 1 5,380 0,018

 Front 2010Front Page
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 Giotto Stoppino 1972

Stojak na czasopisma wyposażony w 4 kieszenie i zaopatrzony w środkowej części w uchwyt ułatwiający 
przemieszczanie. Kształt jest zdecydowanie prosty i praktyczny; stanowi przyjemny przedmiot, który może 
być łatwo umieszczony w każdym wnętrzu. Klasyczny produkt włoskiej sztuki wzorniczej, należy do historii 
firmy Kartell i jest dostępy w wersji oryginalnej oraz w nowych kolorach i wykończeniach.

4676

Opalowe

30/przydymiony

31/czerwonopomarańczowy

Przeźroczyste

00/przeźroczyste

Nieprzeźroczyste

SI/silver

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

4676 18,5 34,5 40 2,600   550
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4676 1 3,200 0,037

Materiał
PMMA odporne na uderzenia 
barwione w masie lub malowane 
proszkowo

Stojak na czasopisma



140

7000

Nieprzezroczyste

03/biały

09/czarny

48/ciemnoszary metalizowany

Funkcjonalna, składana drabinka wyposażona w trzy stopnie, z wykończeniem antypoślizgowym. Lekkość 
Tiramisù uwidacznia się w projekcie konstrukcji nośnej: kształtowane listwy opierają się o podłoże, a 
uchwyt stanowi solidny element oparcia w trakcie użytkowania oraz praktyczny element funkcjonalny po 
zakończeniu użytkowania – dzięki jego linii Tiramisù może być umocowana do ściany. Lekkość materiału, 
praktyczny mechanizm składania i formalna elegancja sprawiają, że Tiramisù może być swobodnie 
wykorzystana w każdym kontekście mieszkalnym.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

7000 43 (otwarty) 92 (otwarty) 60 (otwarty) 6,200   1.040
 43 (zamknięty) 101 (zamknięty) 7 (zamknięty)    

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

7000 1 7,250 0,032

Materiał
Stelaż: stal malowana proszkowo
Stopnie: polipropylen z dodatkiem 
szkła

właściwości techniczne
UNI-EN 131-2/93
giętkość stopni i platformy opakowanie

 Andries Van Onck 1991Tiramisù
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 Alberto Meda, Paolo Rizzatto 2000

Bardzo funkcjonalna drabinka o silnej osobowości. Udane połączenie formy z funkcją. Praktyczność 
modelu jest też wynikiem technologii zastosowanej przez firmę Kartell, która umożliwiła wymodelowanie 
poliwęglanu nadając mu przy tym niezbędnej odporności, siły i trwałości. Stelaż metalowy jest wytrzymały, 
zgrzany z korpusem z przezroczystego, lśniącego i krystalicznego poliwęglanu. Stopnie antypoślizgowe są 
praktyczne i bezpieczne. Bardzo funkcjonalny i praktyczny przedmiot, który jest równocześnie estetyczny, 
dzięki czemu może też spełniać funkcję elementu dekoracyjnego.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

7030 46 (otwarty) 60 (otwarty) 58 (otwarty) 4,500   1.140
 46 (zamknięty) 78 (zamknięty) 17 (zamknięty)    

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

7030 1 6,400 0,082

Materiał
Stelaż: chromowana stal
Stopnie: poliwęglan przezroczysty 
lub barwiony w masie

właściwości techniczne
UNI-EN 131-1/94
wymiary funkcjonalne drabin

UNI-EN 131-2/93 podrozdz. 4.6
giętkość stopni i platformy opakowanie

7030

Przezroczyste

70/kryształowy

71/czerwonopomarańczowy

72/kobaltowy

73/cytrynowy

Upper
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 Gino Colombini 1966

Stojak na parasole to tradycyjny produkt Kartell z lat 60., ma kształt wielofunkcyjnego i niezniszczalnego pojemnika 
cylindrycznego tłoczonego metodą wtryskową i jest dostępny w różnych kolorach. Posiada dwa boczne otwory i 
może też służyć jako koszyk na śmieci. 

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

7610 25 60 1,900    490
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

7610 1 2,500 0,040

Materiał
ABS przeźroczyste barwione w 
masie lub malowane proszkowo

7610

Przeźroczyste

04/granatowy

10/czerwony

Nieprzeźroczyste

03/biały

09/czarny

SI/silver

Stojak na parasole
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 Biuro techniczne Kartell 1966

Koszyk na śmieci należy do typowych produktów kolekcji Kartell i charakteryzuje się prostą i stylizowaną 
linią. Jest to praktyczny i wielofunkcyjny produkt "evergreen", który nie odczuwa upływu czasu, obecnie 
jest proponowany w wersji przezroczystej lub matowej.

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

4670 25 38 1,150    170
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4670 1 1,520 0,026

Materiał
SAN barwiony w masie
ABS barwione w masie lub 
malowane proszkowo

Nieprzeźroczyste

03/biały

09/czarny

SI/silver

4670
Przeźroczyste

04/granatowy

05/przydymiony

Kosz
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 Philippe Starck i Eugeni Quitllet 2008

Misses Flower Power to wazon o zdecydowanie niezwykłych wymiarach. Poszukiwanie wywierających 
silny efekt gier chromatycznych doprowadziło do opracowania obróbki w wyniku której uzyskano pół-
przeźroczystą i nieregularną powierzchnię o efekcie “starego szkła”.
Zastosowana po raz pierwszy na przeźroczystym poliwęglanie technologia – obrotowe tłoczenie – 
umożliwia uzyskanie jednej formy o wewnętrznej średnicy przeznaczonej do przechowywania ziemi, 
wody, roślin, kwiatów. 
Okrągła podstawa, wykonana w tym samym kolorze co cała konstrukcja, zapewnia optymalną stabilność.
Maxi wazon jest też dostępny w wersji matowej wykonanej z polietylenu.

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

8920 59 164 13,000    1.690
       

8921 60 167 13,000    3.670
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8920 1  19,700  0,640
8921 1  19,700  0,640

8920

Nieprzeźroczyste

E5/lśniąca biel

E6/czarny lśniący

E7/czerwień Kartell

8921

Przeźroczyste

V1/żółty

Materiał
poliwęglan i polietylen

Misses Flower Power 
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8300 / 8310

Przeźroczyste

B4/kryształowy

V3/butelkowa zieleń

V4/fioletowy

V5/czerwony

 Philippe Starck 2005

Szereg sciennych luster w dwóch wymiarach, o prostokatnym ksztalcie, przypominajacych ramy 
ze szlifowanego krysztalu. Ramy sa wykonane z przezroczystego lub kolorowego poliweglanu 
o wypuklym przekroju. Moga byc wieszane zarówno poziomo jak i pionowo. Zaprojektowane 
jako modele przezroczyste lub kolorowe przezroczyste, odwoluja sie do barw szkla z Murano, 
aby uzyskac silny efekt glebokosci i bogactwa. Ponadto, lustra François Ghost są dostępne w 
eleganckiej wersji w matowym kolorze bieli i czerni.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

8300 65 79 5,7 5,700   1.250
       

8305 65 79 5,7 5,700   2.030
       

8310 88 111 8,5 11,700   2.050
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8300 1 7,770 0,087
8305 1 7,770 0,087
8310 1 14,600 0,158

Materiał
Poliwęglan przezroczysty, barwiony
w masie lub metalizowany

Nieprzeźroczyste

E5/biały

E6/czarny

François Ghost

8305
Metalizowane

XX/chromowany

GG/złoty
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8320/8340

Przezroczyste

B4/kryształowy

VE/zielony

FU/fuksja

AZ/niebieski

 Philippe Starck 2012

Only Me to odbicie Narcyza obecne w każdym z nas. Zaprojektowane przez Starcka Only Me to lustro 
umieszczone na cienkiej ramce 8 cm dostępne w wielu przezroczystych kolorach - kryształowym, 
szmaragdowej zieleni, fuksji i niebieskim - albo też w dwóch klasycznych odcieniach bieli i czerni.
Model Only Me jest dostępny w formie kwadratowej i prostokątnej – i może być zawieszone w dwóch 
kierunkach – wymiary 50 x 50 cm i 50 x 70 cm. 

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowa   jednostkowa
    kg   Zloty cena brutto

8340 50 50 9 4,400   730
       

8320 50 70 9 5,800   880
       

opakowanie ilość ciężar kg  objętość m3

8340 1 5,500 0,051 
8320 1 7,200 0,071

Materiał
tworzywo PMMA przezroczyste lub 
barwione w masie

Only Me

Matowe

E5/biały lśniący

E6/czarny lśniący
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8330

Przeźroczyste

B4/kryształowy

 Philippe Starck 2012

Kolekcja luster zaprojektowanych przez Philippe’a Starcka wprowadza do katalogu Kartell pierwsze lustro 
naścienne, dostępne w trzech wersjach, z ramą koloru białego lub czarnego albo z ramą przezroczystą, 
wymiary 80 x 180 cm.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowa   jednostkowa
    kg   Zloty cena brutto

8330 80 180 10 30,000   4.960
       

opakowanie   ilość  ciężar kg. objętość m3

8330 1 38,600 0,360

Materiał
Rama: tworzywo PMMA 
przeźroczyste lub barwione w masie, 
korpus stalowy

Kryjące

E5/biały lśniący

E6/czarny lśniący

Only Me
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 design Ludovica + Roberto Palomba  2013

Materiał
9950/9953: lustro i przezroczyste 
lub barwione w masie tworzywo 
PMMA na obramowaniu.
9951: lustro i metalizowane 
tworzywo ABS na obramowaniu.
9952: lustro i powlekane złotem 
24K poddane galwanicznej obróbce 
tworzywo ABS na obramowaniu.

  średnica wysokość ciężar   cena
  Ø  jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

9950  78 4 4,900   1.120
       

9951  78 4 4,900   2.970
      

9952  78 4 4,900   5.830
       

9953  78 4 4,900   1.660
Led       

opakowanie  ilość ciężar kg objętość m3

9950/9951/9952/9953  1 5,870 0,081

Okrągłe lustro z obramowaniem z przezroczystego lub barwionego tworzywa PMMA o 
charakterystycznym plisowanym wzorze. Możliwość różnicowania od barw przezroczystych do 
pozłacanego i posrebrzanego chromowania sprawia, że lustro przekształca się w wyjątkowo 
wszechstronny element wystroju, pasujący zarówno do pomieszczeń o charakterze współczesnym i 
elementarnym, jak i do bardziej ekscentrycznych i antykonformistycznych środowisk. Wchodzi w skład 
kolekcji łazienkowej Kartell by Laufen, ale może spokojnie znaleźć miejsce w innych pomieszczeniach 
takich, jak przedpokój, pokój dzienny lub sypialnia.

9950/9953

Przezroczyste

B4/kryształowy

AT/mandarynkowy

AM/bursztynowy

9951

Metalizowane

CR/chromowany metalizowany

OM/złoty metalizowany

9952

Chromowany

OZ/pozłacane 24K

All Saints
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Sound-Rack

9910

Przezroczyste

B4/kryształowy

AT/mandarynkowy

AM/bursztynowy

FU/dymny

BL/niebieski zachód słońca

Materiał
przezroczyste lub barwione w masie 
tworzywo PMMA.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

9910 75 53 26 11,100   1.820
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

9910 1 13,400 0,158

Modułowy system półek, o różnych wymiarach i wielofunkcyjnych, może być sztaplowany, oferujący 
możliwość stworzenia różnych kompozycji geometrycznych i chromatycznych. Może pełnić funkcję 
meblościanki oddzielającej dwa różne środowiska. È mebel, który może być łatwo umieszczony w 
każdym kącie łazienki lub w innym pomieszczeniu domowym.

 Ludovica + Roberto Palomba 2013
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 design Ludovica + Roberto Palomba  2013Max-Beam

9900

Przezroczyste

B4/kryształowy

AT/mandarynkowy

AM/bursztynowy

FU/dymny

BL/niebieski zachód słońca

Materiał
przezroczyste lub barwione w masie 
tworzywo PMMA.

EN 1022:2008 Zgodne
EN 16139:2013 

par. 4   Zgodny
EN 1728:2012 osiągnięty poziom
6.4 (maksymalny poziom) L2
6.5 (maksymalny poziom) L2
6.15 (maksymalny poziom) L2
6.16 (maksymalny poziom) L2
6.17 (maksymalny poziom) L2
6.18 (maksymalny poziom) L2
6.24 (maksymalny poziom) L2
6.25 (maksymalny poziom) L2

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

9900 33 47 27 4,650   900
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

9900 1 5,770 0,070

Taboret/stolik “monolit” wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego o dość sporej grubości, 
co podkreśla jego czysty, geometryczny kształt. Praktyczny, funkcjonalny i wszechstronny element 
pasujący do każdego pomieszczenia domowego.
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 design Ludovica + Roberto Palomba  2013Shelfish

9920

Przezroczyste

B4/kryształowy

AT/mandarynkowy

AM/bursztynowy

FU/dymny

BL/niebieski zachód słońca

Materiał
przezroczyste lub barwione w masie 
tworzywo PMMA.
Wsporniki naścienne: chromowane 
tworzywo ABS

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

9920 45 4 15 0,700   330
       

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

9920 1 0,930 0,008

Wykonana z przezroczystego tworzywa metakrylowego półka Shelfish jest mocowana do ściany za 
pomocą specjalnych kołków i wsporników z tworzywa sztucznego. Dzięki swojej prostocie i czystej 
formie nadaje wnętrzu indywidualny wygląd bez obciążania, wykorzystując efekt “raz widzę/raz nie 
widzę”.
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Rail

9930 / 9935 / 9940

Transparent

B4/Glasklar

AT/Mandarine

AM/Bernstein

FU/Rauch

BL/Dämmerungsblau

Material
durchgefärbtes oder transparentes 
PMMA
Wandhalterungen: ABS verchromt

 Breite Höhe Tiefe Gewicht   Preis
    pro Stück   pro Stück
    kg.   

9930 30 4 7,5 0,300   61,00
       50,83

9935 45 4 7,5 0,350   68,00
       56,67

9940 60 4 7,5 0,450   75,00
       62,50

Verpackung Menge  Gewicht in kg. Volumen m3

9930 1 0,470 0,003
9935 1 0,600 0,005
9940 1 0,760 0,006

Der praktische Handtuchhalter mit minimalistischem Design ist in drei Größen erhältlich, die sich 
harmonisch in jedes Badezimmer einfügen. Er verbindet Leichtigkeit und Haltbarkeit, Funktionalität und 
Stil. 

 Ludovica + Roberto Palomba 2013 design Ludovica + Roberto Palomba  2013Rail

9930 / 9935 / 9940

Przezroczyste

B4/kryształowy

AT/mandarynkowy

AM/bursztynowy

FU/dymny

BL/niebieski zachód słońca

Materiał
przezroczyste lub barwione w masie 
tworzywo PMMA.
Wsporniki naścienne: chromowane 
tworzywo ABS

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
    jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

9930 30 4 7,5 0,300   270
       

9935 45 4 7,5 0,350   310
       

9940 60 4 7,5 0,450   340
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

9930 1 0,430 0,003
9935 1 0,550 0,005
9940 1 0,760 0,006

Uchwyt na ręczniki charakteryzujący się minimalnym i funkcjonalnym wyglądem, dostępny w trzech 
wymiarach, pasujący do każdego wystroju łazienkowego, dzięki połączeniu lekkości i trwałości, 
praktyczności i stylizacji. 
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874/2012 874/2012

L
E
D

L
E
D

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

RIFLY RIFLY

9340 / 9350 / 9360 / 9370
Przezroczysty

B4/kryształowy

	 klasa	 bezpośredni	 stopień	 napięcie	 przyłącze	 ciężar	 cena
	 izolacji	 montaż	 ochrony	 Volt	 max	moc	 jednostkowy	jednostkowa
      kg. Zloty	cena	brutto

9340   IP 44 220-240 10W Led 0,880 1.060
       000

     
9345       1.240
       000

9350   IP 44 220-240 10W Led 1,060 1.240
       000

     
9355       1.480
       000

     
     

9360   IP 44 220-240 10W Led 1,350 1.400
      
     
9365       1.650
      
     

     

9370   IP 44 220-240 8,3W Led 0,700 920
      
     

	 średnica		 wysokość		 długość	
	 Ø	 diffusore	 min÷max

9340/9345 8 30 40÷230
9350/9355 8 60 40÷260
9360/9365 8 90 40÷290
9370 8 30 -

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg	 objętość	m3

9340/9345 1 1,120 0,007
9350/9355 1 1,400 0,012
9360/9365 1 1,760 0,017
9370 1 0,900 0,008

Materiał
tworzywo PMMA przezroczyste lub 
metalizowane

9345/9355/9365
Metalizowane

XX/chromowany

GG/złoty

Lampy	 Rifly	 uzupełniają	 kolekcję	 akcesoriów	 łazienkowych	 Kartell	 by	 Laufen	 o	 dwa	 modele,	
podwieszany	 i	 kinkiet.	 Wersja	 kinkietowa	 charakteryzująca	 się	 elementarną	 formą	 i	 funkcjonalnym	
wystrojem	 jest	dostępna	 tylko	w	kolorze	przezroczystego	kryształu	natomiast	model	podwieszany	 jest	
proponowany	w	kolorze	złotym	i	chromowanym.

Urządzenie	ma	
wbudowane	diody	
LED.

Urządzenie	ma	
wbudowane	diody	
LED.

Żarówki	urządzenia	nie	są	
wymienialne.

Żarówki	urządzenia	nie	są	
wymienialne.

 Ludovica + Roberto Palomba  2014Rifly
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874/2012

 C

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

BOURGIE

 Ferruccio Laviani 2004

Odnowiony klasyk: barokowa lampa. Rewolucyjny wynalazek lampy polega na tym, że została 
ona całkowicie wykonana z przezroczystego lub barwionego w masie poliwęglanu. Z jednej 
strony, klasyka, bogactwo i tradycja, z drugiej, innowacyjność, przezroczystość i ironia. Jakość 
materiału i najwyższy stopień obróbki sprawiają, że wygląda ona na cenną, kryształową lampę. 
Barokowa podstawa składa się z trzech, dekorowanych splatających się płaszczyzn, szeroki 
abażur wygląda na plisowany tak, by po załączeniu lampy stworzyć grę tysiąca odbić. Dzięki 
zastosowaniu specjalnego systemu zaczepowego abażura, można uzyskać trzy, różne 
wysokości: 68, 73 i 78 cm. Każdy może dowolnie wybrać wysokość wg własnych upodobań, a 
następnie, równie dowolnie ją zmienić zgodnie z przewidzianym użytkowaniem. W ten sposób 
Bourgie nabywa większej osobowości, umożliwiając użytkownikowi jej przekształcenie w 
dekoracyjną lampę stołową lub biurkową. 
Po wielkim sukcesie wersji przezroczystej, czarnej, złotej, srebrnej i biało-złotej Kartell 
proponuje dzisiaj trzy, nowe wersje wielokolorowe, idealne dla osób lubiących oryginalność i 
antykonformizm oraz nową wersję jednokolorową w odcieniu miedzi.

 klasa bezpośredni stopień napięcie przyłącze ciężar cena
 izolacji montaż ochrony Volt max moc jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9070   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 1.080
(przełącznik)     max 3x28W  
9071     Halo
(on/off)     
     

9072   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 1.650
(przełącznik)     max 3x28W  
     Halo
    
     

9074   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 1.950
(przełącznik)     max 3x28W  
     Halo
    
     

9076   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 1.400
(przełącznik)     max 3x28W  
     Halo
    
     

 średnica wysokość 
 Ø

9070/9071 37 68÷78
9072 37 68÷78
9074 37 68÷78
9076 37 68÷78

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

9070/9071 1 5,050 0,126
9072 1 4,880 0,126
9074 1 4,360 0,126
9076 1 5,060 0,126

9070/9071: poliwęglan 
przeźroczysty lub barwiony w masie 
9072/ 9074: Metalizowane 
tworzywo ABS
9076: poliwęglan barwiony 
w masie i metalizowany

9074

metalizowane złoto

00/złoto

9072

Metalizowane

RR/miedziany

00/srebro

X1/ wielokolorowy tytan 

X2/ wielokolorowa fuksja 

X3/ wielokolorowy niebieski

9070/9071

B4/kryształowy

Q8/czarny

9076
              zewnętrzny wewnętrzny

00/biały-złoty

Bourgie

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:
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BATTERY

15

	 klasa	 bezpośredni	 stopień	 napięcie	 przyłącze	 ciężar	 cena
	 izolacji	 montaż	 ochrony	 Volt	 max	moc	 jednostkowy	 jednostkowa
      kg. Zloty	cena	brutto

9140   IP 54 3,7 0,8W Led 0,360 630
     

9145   IP 54 3,7 0,8W Led 0,360 730
         
 
     

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	
 
 13 22 13

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg	 objętość	m3

9140 4 2,950 0,036

Materiał
PMMA przezroczysty, barwiony w 
masie lub metalizowany

Battery	 to	 ikoniczna	 lampka	nocna	o	zwartych	wymiarach	wykonana	z	przezroczystego	PMMA,	której	
innowacja	polega	na	tym,	że	może	być	w	100%	wielokrotnie	ładowana,	dzięki	zasilaniu	za	pośrednictwem	
kabla	USB,	a	jej	autonomia	wynosi	do	6	godzin.	Sprawia	to,	że	lampa	może	być	z	łatwością	przemieszczana:	
idealnie	 nadaje	 się	 to	 użytku	 hotelarsko-pracowniczego	 lub	 w	 kawiarniach	 i	 restauracjach	mających	
zewnętrzne	ogródki.	Battery	ma	kapelusz	w	kolorze	kryształowym	z	wielopłaszczyznową	powierzchnią	
tworzącą	urokliwą	grę	 świateł,	 natomiast	 korpus	 jest	 proponowany	w	dwóch	 różnych	wyrafinowanych	
kolorach	metal,	złotym	i	srebrnym.		Oprócz	tego	jest	też	wersja	wykonana	całkowicie	w	wielu	przezroczystych	
odcieniach.	

9140 
Przezroczysty

B4/kryształowy

AM/bursztynowy

PR/śliwkowy

VE/zielony

BL/niebieski

FU/dymny

Urządzenie	ma	
wbudowane	diody	
LED.

Żarówki	urządzenia	nie	są	
wymienialne.

9145
Metalizowane

XX/chromowany

GG/złoty

 Ferruccio Laviani  2015Battery
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LIGHT-AIR

LIGHT-AIR

 Eugeni Quitllet 2013

Light-Air	to	“magiczna”	lampa	stołowa,	której	podwieszone	światło	umyka	władzy	prawa	ciężkości.	Jest	
prosta,	nowoczesna	i	racjonalna,	a	jednocześnie	magiczna.	Struktura	lampy	stanowi	symbol	graficzny	i	
składa	się	z	prostokątnej	ramy	wykonanej	z	technicznego	przezroczystego	polimeru	termoplastycznego;	
wewnątrz	 ramy	 znajduje	 się	 abażur	 w	 kształcie	 stożkowym	 wyściełany	 tkaniną	 plisowaną	 w	 trzech	
pastelowych	kolorach.	Ten	oryginalny	model	ma	też	wersję	kinkietową	i	podwieszaną.	

	 klasa	 bezpośredni	 stopień	 napięcie	 przyłącze	 ciężar	 cena
	 izolacji	 montaż	 ochrony	 Volt	 max	moc	 jednostkowy	jednostkowa
      kg. Zloty	cena	brutto

9131   IP 20 220-240 E14 1,100 680
     max 5W 
     LED G45
     
     

	 szerokość		 wysokość		 długość
	 	 abażur	 przewód
  14  14  18÷210

9125   IP 20 220-240 E14 1,100 690
     max 5W 
     LED G45
       
 

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	
 
 14 21 17

9110   IP 20 220-240 E14 IBP 1,100 760
     max 28W 
     Halo
     
     

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	
 
 17 32 14

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg	 objętość	m3

9110 1 1,450 0,015
9125 1 1,190 0,014
9131 1 1,090 0,014

Materiał
Korpus: przezroczysty	polimer	
techniczny	termoplastyczny
Abażur: polimer	techniczny	
termoplastyczny	przezroczysty	
powlekany	tkaniną

9110
lampa stołowa

BE/beż

RO/różowy

AZ/niebieski

Light-Air

Urządzenie	jest	
kompatybilne	z	
żarówkami	należącymi	
do	klasy	energetycznej:

Urządzenie	jest	
kompatybilne	z	
żarówkami	należącymi	
do	klasy	energetycznej:

Urządzenie	jest	
kompatybilne	z	
żarówkami	należącymi	
do	klasy	energetycznej:

Lampa	jest	sprzedawana	
razem	z	żarówką
klasy	energetycznej:

Lampa	jest	sprzedawana	
razem	z	żarówką
klasy	energetycznej:

Lampa	jest	sprzedawana	
razem	z	żarówką
klasy	energetycznej:

9131

podwieszana

BE/beż

9125

kinkiet

BE/beż
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LIGHT-AIR

	 klasa	 bezpośredni	 stopień	 napięcie	 przyłącze	 ciężar	 cena
	 izolacji	 montaż	 ochrony	 Volt	 max	moc	 jednostkowy	jednostkowa
      kg. Zloty	cena	brutto

9130   IP 20 220-240 E14 0,650 580
     max 5W 
     Led G45

     

	 szerokość		 wysokość		 długość
	 	 abażur	 przewód
  14  14  18÷210

    
9120   IP 20 220-240 E14 0,650 590
     max 5W 
     Led G45

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	
 
 14 21 17

9135   IP 20 220-240 E14 1,120 630
     max 5W 
     Led G45
     
     

	 szerokość	 wysokość	 głębokość	
 
 17 32 14

opakowanie	 ilość	 ciężar	kg	 objętość	m3

9120 1 1,150 0,014
9130 1 1,050 0,014
9135 1 1,470 0,015

Materiał
Technopolimer termoplastyczny 
przezroczysty lub barwiony w masie

9135
lampa stołowa rzeźbiona

E6/czarny-kryształowy

9120 / 9130 / 9135
wersja rzeźbiona

B4/kryształowy

AM/bursztynowy

RO/róśowy

AZ/niebieski

Urządzenie	jest	
kompatybilne	z	
żarówkami	należącymi	
do	klasy	energetycznej:

Urządzenie	jest	
kompatybilne	z	
żarówkami	należącymi	
do	klasy	energetycznej:

Urządzenie	jest	
kompatybilne	z	
żarówkami	należącymi	
do	klasy	energetycznej:

Lampa	jest	sprzedawana	
razem	z	żarówką
klasy	energetycznej:

Lampa	jest	sprzedawana	
razem	z	żarówką
klasy	energetycznej:

Lampa	jest	sprzedawana	
razem	z	żarówką
klasy	energetycznej:

Model	Light-Air	doskonali	się	pod	kątem	funkcjonalności	i	estetyki.	Oprócz	wersji	kinkietowej	
i	 podwieszanej	 lampa	 Light–Air	 jest	 też	 dostępna	 w	 wersji	 stołowej	 z	 prostokątnym	
obramowaniem	wykonanym	z	przezroczystego	 lub	barwionego	w	masie	 technopolimeru,	
wewnątrz	którego	umieszczono	stożkową	 formę	wyposażoną	w	 rzeźbiony	abażur	z	 tego	
samego	materiału	 plastycznego.	Modele	 rzeźbione	w	wersji	 kinkietowej	 i	 podwieszanej	
są	natomiast	dostępne	w	różnych	odcieniach	tylko	w	modelach	wykonanych	całkowicie	z	
przezroczystego	tworzywa.

 Eugeni Quitllet  2015Light-Air
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TAJ

 Ferruccio Laviani 2012

Taj, bardziej niż na lampę wygląda na trójwymiarowy symbol, świetlną rzeźbę, towarzyszącą nam na 
biurku lub na innym meblu. Pomimo, że mowa to o stołowej lampie to Taj stara się wyjść poza stereotyp 
wymagający, aby lampa była zmechanizowana i połączona przegubowo obierając w zamian prostą 
formę praktycznie spełniającą powierzoną jej funkcję. Piękna zarówno gdy jest podświetlona, jak i 
gdy jest wyłączona, Taj wykorzystuje technologię diod LED do zoptymalizowania i maksymalnego 
zmniejszenia wymiarów źródła światła stawiając równocześnie nowy krok w kierunku firmowego wyzwania 
technologicznego poprzez zrealizowanie przedmiotu o unikalnym know-how. Model Taj został wykonany w 
wersji "naked", całkowicie przeźroczystej, w wersji "frozen" z satynowego tworzywa oraz w wersji kryjącej 
białej i czarnej.

9300

Przeźroczyste

B4/kryształowy

Kryjące

E5/biały lśniący

E6/czarny lśniący

9310
Satynowe

20/frozen

Materiał
przeźroczyste lub barwione w masie 
tworzywo PMMA

 klasa  montażu stopień naprężenia przyłącze ciężar cena
 izolacja bezpośrednia ochrona volt maks. moc jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9300   IP20 24V dc 4,8W Led 2,500 1.440
       
     

9310   IP20 24V dc 4,8W Led 2,500 1.550
       
     

 szerokość  wysokość  głębokość

9300/9310  15  58  61

opakowanie    ilość  ciężar kg. objętość m3

9300/9310 1 4,620 0,083

Taj

Urządzenie 
ma wbudowane 
diody LED.

Żarówki urządzenia nie są 
wymienne.
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TAJmini

 Ferruccio Laviani 2013

9320

Przeźroczyste

B4/kryształowy

Kryjące

E5/biały 

E6/czarny 

07/szary 

12/zielony 

20/niebieski 

10/czerwień pomarańczowa

Materiał
PMMA przezroczysty, barwiony w 
masie lub metalizowany

 klasa montażu stopień naprężenia przyłącze ciężar cena
 izolacja bezpośrednia ochrona volt maks. moc jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9320   IP20 24V dc 2,8W Led 0,832 780
       
     

9325   IP20 24V dc 2,8W Led 0,850 1.160
       

 szerokość  wysokość  głębokość

9320/9325  9,5  33  32,5

opakowanie  ilość ciężar kg. objętość m3

9320 B4/E5/E6 4 6,000 0,073
9320 07/12/20/10 2 3,000 0,039
9325 2 3,020 0,038

Po odniesionym sukcesie, lampa diodowa LED Taj jest teraz dostępna w wersji “mini”, w zmniejszonej 
skali, praktyczniejsza i bardziej funkcjonalna. Mini Taj jest bardziej dyskretna, optymalnie nadaje się do 
postawienia na nocnej szafce, niepozostając jednak niezauważalną, gdyż przyciąga uwagę nową gamą 
ciekawych kolorów, które odróżniają ją od starszej “siostry”. 

Taj Mini

Urządzenie 
ma wbudowane 
diody LED.

Żarówki urządzenia nie są 
wymienne.

9325
Metalizowane

GG/złoty

RR/miedziany



160

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

 A

TATÌ

 Ferruccio Laviani 2009  2009Tatì

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:

Materiał
Korpus: tworzywo PMMA i 
metalizowane ABS
Abażur: tworzywo PMMA i tkanina 

 klasa  montażu stopień naprężenia przyłącze ciężar cena
 izolacja bezpośrednia ochrona volt maks. moc jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9150    IP 20 220-240 FC5 6,200 1.860
      22W  
      obręcz T5
     
     

      ciepłe światło

 szerokość wysokość głębokość  

 47 46 15

9160    IP 20 220-240 FC5 6,200 2.110
      22W  
      obręcz T5
     
     

      ciepłe światło

 szerokość wysokość głębokość  

 47 46 15

9170    IP 20 220-240 FC5 6,200 2.390
      22W  
      obręcz T5
     
     

      ciepłe światło

 szerokość wysokość głębokość  

 47 46 15

opakowanie ilość ciężar kg objętość m3

9150 1 7,160 0,060
9160 1 7,260 0,060
9170 1 7,400 0,060

Lampa stołowa prostokątna charakteryzująca się wyjątkowo czystą formą i inspiracją stylem Déco. 
Oryginalność Tatì polega na tym, że zewnętrzna obudowa z przezroczystego PMMA zawiera w środku 
lampę: chromowana podstawa wspiera abażur, dostępny zarówno z pełno kolorowego metakrylu w wersji 
opalizowanej jak i z plisowanej tkaniny lub z czarnej koronki.
Surowość materiału i kształtu, która jednak nie czyni z niej zimnego przedmiotu, wręcz przeciwnie, 
sprawia, że może być umieszczona w każdym miejscu o wystroju współczesno-miejskim.
Gry chromatyczne sprawiają, że lampa Tati po jej zgaszeniu pokazuje swoją pełną koloru powierzchnię, 
natomiast po włączeniu intensywne światło podświetla cały korpus lampy.

9150

03/biały

9160

PP/plisowana

9170

PZ/czarna koronka
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TOOBE

 Ferruccio Laviani 2007

Lampa dostępna w wersji wolnostojącej i biurkowej, Toobe powstała z pomysłu wykorzystania tłoczonej 
rurki z tworzywa PMMA, która dzięki innowacyjnej technologii barwienia demonstruje zadziwiający efekt 
dymnej barwy.
Prosta i nowoczesna linia Toobe sprawia, że lampa emituje miękkie i ciepłe światło. Znajdujący się w 
korpusie uchwyt sprawia, że lampa jest funkcjonalna i łatwa do przemieszczenia.

 klasa bezpośredni stopień napięcie przyłącze ciężar cena
 izolacji montaż ochrony Volt max moc jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9060   IP 20 220-240 E27 IAA 7,000 2.020
     max 25W  

     
     

9065   IP 20 220-240 E27 IAA 2,000 930
     max 25W  

     
     

 średnica wysokość 
 Ø

9060 20 170
9065 20 55

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

9060 1 10,700 0,142
9065 1 3,050 0,052

Materiał
Stelaż: PMMA przezroczysty lub 
kolorowy
Abażur: poliwęglan

9060 / 9065

Przezroczyste

B4/kryształowy

K2/niebieski

K3/czerwony

K4/pomaraśczowy

K8/zielony

Toobe 

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:
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TAKE

 Ferruccio Laviani 2003

Klasyczny obraz lampki nocnej został odnowiony dzięki Kartellowskiej technologii przekształcając ją  
w produkt przemysłowy. Zrealizowana metodą wtryskującą z przezroczystego lub matowego poliwęglanu 
jest dostępna w bogatym wachlarzu chromatycznym. Jej forma składa się z połączenia dwóch, lustrzanych 
części: dwie, płaskie tafle prostokątne, dwuwymiarowe w części środkowej przyjmują formę i kształt "pół-
lampy". Wewnętrzne plisowanie abażuru wzbogaca model stwarzając efekt optyczny po załączeniu lampy.
Optymalny stosunek jakości i ceny oraz opakowanie zrealizowane dla typologii produktów “cash & carry” 
sprawiają, że Take doskonale nadaje się na prezent. Dostępna w opakowaniach masterbox zawierających 
6 lamp w następujących kolorach: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6.

 klasa bezpośredni stopień napięcie przyłącze ciężar cena
 izolacji montaż ochrony Volt max moc jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9050   IP 20 220-240 E14 IBA 0,700 350
     max 28W  
     Halo
     
     

 szerokość wysokość głębokość 
 
9050 18,5 30 17,5

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

9050 6 6,330 0,071

Materiał
Poliwęglan przeźroczysty lub barwiony 
w masie

*: Opakowanie Masterbox zawierające 6 lamp.

Nieprzeźroczyste

Q7/biały

Q8/czarny

9050

Przeźroczyste

B4/kryształowy

Q1/zielony

Q2/przydymiony

Q3/czerwony

Q4/pomarańczowy

Q5/granatowy

Q6/żółty

CV (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6) *

Take

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:
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CINDY

 Ferruccio Laviani 2009

Materiał
Metalizowane tworzywo ABS

 klasa montażu stopień naprężenia przyłącze ciężar cena
 izolacja bezpośrednia ochrona volt maks. moc jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9100   IP 20 220-240 E27 IBA 1,200 820
     max 25W  
 
     
     

 średnica wysokość  
 Ø

9100 23,6 42 

opakowanie ilość         ciężar kg     objętość m3

9100 1 2,070 0,032

Typowa lampa stołowa z lat 70-tych, w odnowionej formie i barwie. 
Lampa abażurowa Cindy składa się ze stożkowego kapelusza i okrągłej podstawy, która wysmukla się 
na dole; lampa jest dostępna w szerokim wachlarzu metalizowanych matowych barw: platyna, ciemne 
złoto, niebieski, różowy, brunatny i fioletowy. Charakterystyczną cechą Cindy jest lśniące wykończenie, 
chromowanie nadający jej mieszankę współczesności i bogactwa wywołując niezliczoną ilość 
pobłyskujących odbić.

9100
Metalizowane

M5/granatowy

M8/fioletowy

M6/fuksja

M2/ciemne złoto

M7/brunatny

M1/platyna

Cindy

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:
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BLOOM

Lampa cenna jak kryształ z Murano, lekceważąca jak opera rock: Bloom rozkwita w lśniącą i bogatą 
kaskadę kwiatów o kryształowym wyglądzie.
Bloom składa się z korpusu wykonanego z okrągłych profili z poliwęglanu całkowicie pokrytego małymi 
kwiatuszkami o podwójnej koronie. Rezultatem tego jest lampa produkowana przemysłowo, lecz 
odznaczająca się formą i złożonością stylistyczną unikalnego wyrobu rzemieślniczego. Szereg małych 
żarówek umieszczonych na wewnętrznym korpusie emanuje za pośrednictwem płatków świetlny strumień, 
który odbija się o ich żłobioną powierzchnię i wytwarza tysiące odblasków.
Dostępny w wyrafinowanej barwie przeźroczystego kryształu, w matowych kolorach bieli lub czerni lub w 
prowokacyjnym zestawie różu z czernią, Bloom to nowa koncepcja tradycyjnego żyrandola, z dodatkiem 
specjalnego smaku. Dzieło sztuki, które samodzielnie urządza i wypełnia salę, tworząc atmosferę 
“wspaniałej wspaniałości”. 

 Ferruccio Laviani 2010

9250

Przeźroczyste

B4/kryształowy

RN/różowo-czarny

Matowe

03/biały

09/czarny

Materiał
Korpus: Przeźroczysty lub barwiony 
w masie poliwęglan
Kwiaty: Tworzywo technopolimerowe 
i termoplastyczne barwione w masie

 klasa montażowa stopień napięcia przyłącze ciężar cena
 izolacja bezpośrednia ochrona volt maksymalna moc jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9250   IP20 220-240 G9 7,900 2.540
   klasa II  9x33 
     Halo

 średnica  wysokość  długość
 Ø  abażur min÷max
9250  53  70  80÷240

opakowanie ilość          ciężar kg    objętość m3

9250 1 9,520 0,140

Bloom 

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:
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BLOOM

Podoba Wam się pomysł umieszczenia kwiatowej kompozycji na stole? Rodzina lamp Bloom o 
elipsoidalnym kształcie, charakteryzująca się oryginalną strukturą pokrytą błyszczącymi kwiatami, 
czystymi i cennymi jak kryształ lub uwodzicielskimi jak złoto, obejmuje trzy różne rozmiary i funkcje: 
podwieszaną, kinkietową lub sufitową. Delikatne jak wiosenne bukiety kwiatowe, lampy Bloom proponują 
niespotykane i wyrafinowane wielobarwne odcienie koloru lawendy i mięty lub złota/brązu/miedzi albo 
też elegancką wersję monochromatyczną przezroczystą, białą, złotą, w kolorze brązu i miedzi. Światło 
emitowane przez umieszczone wewnątrz korpusu żarówki przechodzi przez otwory i odbija się od 
mieniących powierzchni płatków kwiatowych generując niezliczone refleksy. 
Ostatni model wiszący, w wersji "extra large" (Big Bloom S0), idealnie nadaje się do pomieszczeń 
mieszkalnych, jak i lokali publicznych, którym chce się nadać elegancki wygląd pełen przepychu. Model 
może być stosowany pojedynczo lub w połączeniu z mniejszymi modelami Bloom (S1 i S2), aby dodać 
życia otoczeniu przez wspaniałe kompozycje świetlne.

 Ferruccio Laviani 2011

Materiał
Technopolimer termoplastyczny 
przezroczysty, barwiony w masie lub 
metalizowany

 klasa montażu stopień naprężenia przyłącze ciężar cena
 izolacja bezpośrednia ochrona volt maks. moc jednostkowa jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9260   IP20 220-240 G9 1,620 1.100
S2   klasa II  maks.3x28  
     Halo

9263   IP20 220-240 G9 1,600 1.430
S2   klasa II  maks.3x28  
     Halo
 średnica  wysokość  długość
 Ø  dyfuzor kabel
  28  19  29÷219

9265   IP20 220-240 G9 5,900 2.390
S1   klasa II  maks.6x33  
     Halo
9268   IP20 220-240 G9 6,000 3.370
S1   klasa II  maks.6x33  
     Halo
 średnica wysokość  długość
 Ø  dyfuzor kabel
  53  35  45÷235

9280   IP20 220-240 G9 14,500 5.030
S0   klasa II  maks.9x33  
     Halo

 średnica   wysokość  długość
 Ø  dyfuzor min÷maks.
  80  51,5  60÷250

9270   IP20 220-240 G9 1,620 920
CW2   klasa II  maks.3x28  
     Halo

 średnica   wysokość  
 Ø  dyfuzor 
  28  22  

9275   IP20 220-240 G9 5,900 2.170
C1   klasa II  maks.6x33  
     Halo

 średnica wysokość  
 Ø  dyfuzor 
  53  39  

opakowanie  ilość ciężar kg. objętość m3

9260 1 2,360 0,024
9263 1 2,400 0,024
9265 1 7,140 0,059
9268 1 7,600 0,059
9270 1 2,460 0.024
9275 1 7,070 0.059
9280 1 17,600 0.155

9260/9265/9270/9275/9280

Przeźroczyste

B4/kryształowy

LV/lawenda

MN/mięta

Kryjące

03/biały

Bloom

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:

9263 / 9268
Metalizowane

GG/złoty

BR/brąz

RR/miedziany

XR/złoty-brąz-miedziany
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 Ferruccio Laviani 2006

Lampa o prostym wzorze, dostępna w dwóch wersjach: naściennej i wiszącej. Kinkiet składa się z oprawy 
w kształcie rozety wykonanej z plisowanego poliwęglanu, dostępnej w kilku wersjach chromatycznych, 
oraz z ramienia z chromowanego metalu o długości 11 cm. Lampa wisząca ma oprawę z plisowanego 
poliwęglanu i chromowaną, metalową rozetę. Linka ma regulowaną długość od 20 cm do 220 cm. Dla 
obydwu wersji moc żarówki wynosi 40 Watt. Klasa montażowa stopień napięcia przyłącze ciężar cena 
bezpośrednia izolacja ochrona volt max moc jednostkowy jednostkowy.

  klasa bezpośredni stopień napięcie przyłącze ciężar cena
  izolacji montaż ochrony Volt max moc jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

 9040   IP 20 220-240 E14 IBP 0,500 320
     max 28W  
     Halo
    
     

 9045   IP 20 220-250 E14 IBP 0,600 290
     max 28W  
     Halo
    
     

  średnica  wysokość  długość 
  Ø abażuru min÷max

 9040 13,5 14,5 20÷220
 9045 13,5 14,5

 opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

 9040 1 0,760 0,0114
 9045 1 0,770 0,0114

Materiał
Abażur: poliwęglan przezroczysty 
lub barwiony w masie
Rozeta: chromowana stal

9040 / 9045

Przeźroczyste

B4/kryształowy

P1/różowy

P2/niebieski

P4/żółty

P8/zielony

Nieprzeźroczyste

Q7/biały

Q8/czarny

É

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:
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 Ferruccio Laviani 2005

Gè to wisząca lampa umocowana do sufitu z rozetą wykonaną z dekoracyjnego poliwęglanu, która przypomina 
kształtem antyczne żyrandole ze szkła Murano; składa się z obszernego abażuru o plisowanej powierzchni 
i średnicy 37 cm. Wykonana w całości z poliwęglanu, Gè jest dostępna w dwóch wersjach: pierwsza wersja 
jest przezroczysta i jest wykonana w delikatnych, wykwintnych kolorach, druga, chromowana wersja jest 
efektem połączenia czerni i bieli z dodatkiem złota.
Linka ma regulowaną długość od 45 cm do 230 cm. 

 klasa bezpośredni stopień napięcie przyłącze ciężar cena
 izolacji montaż ochrony Volt max moc jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9080   IP 20 220-250 E27 IBA 1,800 800
     max 70W  
     globo Halo

         
    
     

9082   IP 20 220-250 E27 IBA 1,800 1.070
     max 70W  
     globo Halo

    
     
     

 średnica  wysokość  długość
 Ø  abażuru min÷max

9080 37 26 45÷230
9082 37 26 45÷230

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

9080 1 2,930 0,058
9082 1 2,930 0,058

9083

Nieprzeźroczyste  zewnętrzny wewnętrzny

XX/chromowany

KK/biały-złoty

JJ/czarny-złoty

9080

Przeźroczyste

B4/kryształowy

P1/różowy

P2/niebieski

P4/żółty

P8/zielony

Materiał
Poliwęglan przeźroczysty lub barwiony 
w masie

Gè

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:
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 Ferruccio Laviani 2003

9013

Metalizowane

XX/chromowany

GG/złoty

Sama lub razem ze swoimi siostrami ma za zadanie zadziwić i wywołać emocje poprzez grę barw i 
świateł, do jakiej dochodzi po załączeniu lampy. Easy to wisząca, cylindryczna lampa charakteryzująca się 
finezyjnym doborem wykończeń przeźroczystego i satynowego poliwęglanu. Ponadto, jest też dostępna w 
wersji metalizowanej chromowanej i pozłacanej.

 klasa bezpośredni stopień napięcie przyłącze ciężar cena
 izolacji montaż ochrony Volt max moc jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9010   IP 20 220-240 E14 IBP 0,720 430
     max 28W  
     Halo
    
     

9013   IP 20 220-240 E14 IBP 0,720 560
     max 28W  
     Halo

    
     
     

 średnica  wysokość  długość
 Ø  abażuru min÷max

9010 13 33 48÷223
9013 13 33 48÷223

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

9010 1 0,960 0,010
9013 1 0,960 0,010

Materiał
Poliwęglan przeźroczysty lub barwiony 
w masie

9010

Przeźroczyste

W1/szary

W3/czerwony

W4/pomarańczowy

W5/granatowy

W7/fioletowy

W8/zielony

Easy 

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:
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 Ferruccio Laviani 2002

Prosta lampa charakteryzująca się “finezyjną interpretacją tematyczną”. Wykonana z przeźroczystego 
metakrylu, kopuła nie jest w pełni półsferyczna, lecz płaszczyzna przecięcia znajduje się poniżej 
wysokości średnicy, by lepiej gromadzić światło. Ponadto, szczególna przezroczystość materiału i lśniące 
kolory przywołują na myśl mieniącą się w świetle mydlaną bańkę. Dostępna w pojedynczym opakowaniu, 
ale może też wchodzić w skład kompozycji celem podkreślenia wartości chromatycznych. Do wersji 
przezroczystych i kryjących dołączyły też trzy cenne odcienie metalizowane jednokolorowe w kolorze 
srebra, złota i miedzi. Klasa montażowa stopień napięcia przyłącze ciężar cena bezpośrednia izolacja 
ochrona volt max moc jednostkowy jednostkowy.

 klasa bezpośredni stopień napięcie przyłącze ciężar cena
 izolacji montaż ochrony Volt max moc jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9030   IP 20 220-240 E27 FGB 1,900 880
     max 25W  
     globo

    
     
     

9035   IP 20 220-240 E27 FGB 1,580 1.670
     max 9,5W Led  
     G120

    
     
     

 średnica  wysokość  długość
 Ø  abażuru min÷max

9030 52 33 48÷223

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

9030 1 3,830 0,129
9035 1 3,760 0,129

Materiał
PMMA barwiony w masie lub 
metalizowany

Nieprzeźroczyste

03/biały

09/czarny

9030

Przeźroczyste

K1/zielononiebieski

K2/niebieskolazurowy

K3/czerwony

K4/pomarańczowy

K5/granatowy

K6/żółty

K7/kardynalska czerwień

K8/szmaragdowa zieleń

K9/szarozielony

FL/Y

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:

9035
Metalizowane

XX/chromowany

GG/złoty

RR/miedziany
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NEUTRA

 A

Minimalna, elegancka i surowa. Model Neutra to okrągła, wisząca lampa o dużych wymiarach, składająca 
się z dwóch elementów, przypominających łupinę, obejmujących stelaż grą połączeń. 
Szczególny kształt stelaża umożliwia jednorodne rozprzestrzenianie się światła po całej powierzchni 
podczas, gdy wygodny system regulacji ułatwia jej wypoziomowanie.
Idealnie nadaje się na rynek hotelarsko-pracowniczy lub do zdecydowanie obszernych pomieszczeń.

 klasa bezpośredni stopień napięcie przyłącze ciężar cena
 izolacji montaż ochrony Volt max moc jednostkowy jednostkowa
      kg. Zloty cena brutto

9090   IP 20 220-240 FC5 12,000 3.120
     40W+22W    
     obręcz T5

     ciepłe światło

     zimne światło

 średnica  wysokość  długość
 Ø  abażuru min÷max
9090  90  22  40÷230

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

9090 1  10,900  0,274

Materiał
Dyfuzor z tworzywa PMMA barwiony 
w masie
Wewnętrzny stelaż z poliwęglanu

9090

Nieprzeźroczyste   zewnętrzny wewnętrzny

03/biały-biały

09/czarny-biały

 Ferruccio Laviani 2008Neutra 

Urządzenie jest 
kompatybilne 
z żarówkami 
należącymi do klasy 
energetycznej:

Lampa jest sprzedawana 
razem z żarówką klasy 
energetycznej:
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Infinity to kolorowy, modularny stojak na butelki o kształtowanej linii. Elementy składowe stojaka mogą być 
łączone i stworzyć niezliczoną ilość okręgów, wewnątrz których można przechowywać butelki. Dostępny 
w praktycznym opakowaniu na 16 butelek, może być dowolnie skomponowany w niekończącej się grze 
konstrukcyjnej. Dostępny w różnych kolorach: białym, niebieskim, żółtym i pomarańczowym.

 szerokość wysokość głębokość ciężar   cena
 jednostkowa jednostkowa jednostkowa jednostkowy   jednostkowa
    kg.   Zloty cena brutto

7680 5,7 9,5 14,5 0,100   240
opakowanie zawierające       
16 sztuk

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

7680 1 1,800 0,011
Materiał
Polipropylen barwiony w masie

7680

Opalowe

1Z/biały

2Z/granatowy

3Z/żółto-zielony

4Z/pomarańczowy

 Ron Arad 1999Infinity
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Nieprzeźroczyste

03/biały

09/czarny

4702

Przeźroczyste

70/kryształowy

71/czerwonopomarańczowy

72/kobaltowy

73/cytrynowy

 Olaf Von Bohr 1972

Klasyczny przykład wzornictwa Kartell z lat 70-tych wykonany przy użyciu nowych materiałów i wykończeń,  
z zastosowaniem przezroczystego poliwęglanu w żywych kolorach fluo lub w wersji matowej, w czerni i bieli.

 średnica głębokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

4702 10,5 5 0,120    80
      

4713 10,5 5 0,120    90
      

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

4702 2 0,320 0,001
4713 2 0,320 0,001

Materiał
Zaczep przeźroczysty: poliwęglan 
przeźroczysty lub barwiony w masie
Zaczep matowy: ABS
Zaczep metalizowany: tworzywo 
ABS metalizowane

Wieszak na ubrania

4713
Metalizowane

XX/chromowany

GG/złoty

RR/miedziany
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8160

Opalowe

1T/kolor śniegu

2T/kobaltowy

3T/cytrynowy

4T/pomarańczowy

 Enzo Mari 1996

Funkcjonalny i kolorowy, Alta Tensione to praktyczny wieszak, który ze względu na swój estetyczny 
wygląd może być bardzo łatwo umieszczony w każdym miejscu. Eleganckiemu wzornictwu towarzyszy 
wyrafinowane połączenie wykończeń: aluminiowa struktura jest zakończona kolorowymi kapturkami 
haczykowymi wykonanymi z cennego, półprzezroczystego tworzywa dostępnego w kolorach śnieżnym, 
pomarańczowym, żółtym i granatowym. Owoc twórczej kreacji do codziennego podziwiania.

 średnica wysokość ciężar    cena
 Ø  jednostkowy    jednostkowa
   kg.    Zloty cena brutto

8160 40 170 8,100    1.280
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8160 1 podstawa 8,300 0,069
 1 wspornik 1,700 0,002

Materiał
Podstawa i wspornik: stal
Suporty i zaczepy: aluminium
Kapturki: PMMA barwiony w 
masie z powłoką odporną na 
zarysowania

Alta Tensione
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 Alberto Meda 2001

Nieprzeźroczyste

09/czarny

8170 / 8172 / 8174 / 8176 / 8178

Przeźroczyste

70/kryształowy

71/czerwonopomarańczowy

72/kobaltowy

73/cytrynowy

Kolekcja wieszaków ubraniowych Hanger umiejętnie łączy elegancję z funkcjonalnością, dzięki wyrafinowanej 
kombinacji kolorystycznej oraz wykończeniowej wraz z zastosowanym rozwiązaniem wzorniczym. Dostępny 
zarówno w wersji ze stojakiem jak i w wersji zainstalowanej na listwie 60 i 90 cm, jest wyposażony w ruchome haczyki 
umożliwiające bardziej praktyczne użytkowanie. Pierścienie są odlewane ciśnieniowo z polerowanego aluminium. 
Wieszaki są wykonane z przezroczystego poliwęglanu w kolorach: kryształowym, czerwonopomarańczowym, 
kobaltowym i cytrynowym oraz w wersji matowej z użyciem czerni. Wersja zamontowana na listwie umożliwia, 
za pomocą prostego połączenia, skomponowanie pasa o dowolnej długości.

 szerokość wysokość głębokość średnica ciężar  cena
    Ø jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

8170  170  45 8,100  1.650
       

8172 60 17 10  0,900  510
       

8174 90 17 10  1,400  720
       

8176 10 17 10  0,290  110
opakowanie 4 sztuki       

8178 2 10 5  0,040  50
opakowanie 4 sztuki       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

8170 1 podstawa 8,000 0,053
 1 wspornik 1,440 0,002
8172 1 1,150 0,008
8174 1 1,700 0,012
8176 4 0,370 0,003
8178 4 0,116 0,001

Materiał
Podstawa i wspornik: stal 
satynowa (szczotkowana)
Pierścienie: odlewane ciśnieniowo 
aluminium polerowane
Suport naścienny: dialuminium 
ekstrudowane polerowane
Zaczepy: poliwęglan przeźroczysty 
lub barwiony w masie

Hanger
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 Michele De Lucchi 1991

5160 / 5165

Nieprzezroczyste

09/czarny

Wieszak ze stojakiem na parasole odznaczający się prostą linią oraz górnym elementem zaczepowym, który 
jest dostępny również w wersji naściennej, w tym samym kolorze. 

 szerokość wysokość głębokość średnica ciężar  cena
    Ø jednostkowy  jednostkowa
     kg.  Zloty cena brutto

5160  170  46,3 4,100  1.050
       

5165 15,5 19   0,380  90
       

opakowanie ilość ciężar kg. objętość m3

5160 1 podstawa 4,900 0,068
 1 wspornik 1,700 0,007
5165 4 1,600 0,003

Materiał 5160 / 5165
Nylon wbogacony włóknem szklanym
i wspornik z ABS

Materiał 5100
ABS

Segmenti
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“Kartell - The Culture of Plastics” to pierwsza 
monografia poświęcona działalności projektanckiej 
marki Kartell. Album opublikowany przez dom 
wydawniczy Taschen, jest dostępny w sześciu 
językach, obejmujących dwa wydania (pierwsze 
w j. włoskim, hiszpańskim i portugalskim, drugie 
w j. angielskim, francuskim i niemieckim), książka 
stanowi chronologiczny przegląd technologicznych, 
estetycznych i funkcjonalnych innowacji oraz 
działalności włoskiej firmy zajmującej wiodącą 
pozycję na rynku światowym w dziedzinie 
przemysłowej produkcji wyrobów wzorniczych 
z tworzywa sztucznego i która jest obecnie 
kierowana przez trzecie pokolenie założycieli.

Opowiadają o niej w tym albumie należącym 
do rodzaju coffee table book, podzielonym 
wg dziesięcioleci od lat 50-tych do drugiego 
tysiąclecia: Silvana Annicchiarico, Gillo Dorfles, 
Chantal Hamaide, Marie-Laure Jousset, R. 
Craig Miller, Giovanni Odoni, Franca Sozzani i 
Deyan Sudjic; wywiad z aktualnym Prezesem 
firmy, Claudiem Lutim - który w roku 1988 przejął 
kierownictwo zakładu z rąk teścia Giulia Castelliego 
- został przeprowadzony przez dziennikarzy Giulię 
Crivelli i Giovanniego Odoniego. 

Przemysłowy zakład wzorniczy o światowej 
sławie doskonale rymujący się z pojęciem 
“przeźroczystości” przedstawia na 400 stronach, 
bogatych w zdjęcia, narodziny firmy, jej rozwój, 
pokonane trudności, nieustające poszukiwanie 
oraz wprowadzanie technologicznych innowacji, 
projektantów firmy, wygrane nagrody, obecność w 
świecie. 
Marka Kartell opisuje swoją działalność przede 
wszystkim za pośrednictwem produktów, które stały 
się ikonami - obecnych w domach na całym świecie 
- przedstawionych na historycznych zdjęciach lub 
zdjęciach pochodzących z archiwum, ogłoszeniach 
i obrazach visual, którym towarzyszą szczegółowe 
opisy dotyczące technologicznych innowacji 
opowiadających historię społeczeństwa, które 
wychowało się w kulturze sztucznego tworzywa.

Kartell – The culture of plastics

Wydawca Taschen, 400 stron

Format: 250x315 mm

Redaktorzy: Hans Werner Holzwarth i Elisa Storace

Kod wersji IT ES POR: 95100/03

Kod wersji EN FR DE: 95100/04

Cena sprzedaży: 
49,99  - 44,99 £ - 69,99 $

W celu uzyskania informacji dotyczących warunków 
zakupu należy skontaktować się z miejscowym 
przedstawicielem.

Kartell - The Culture of Plastics
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BABINI Luca BADULESCU E. BAILEY David

BARBIERI G.P. BEECROFT V. BROSCH Iris

CATTELAN M. CHATELAIN Alex DE VILLIERS J.

FERRI Fabrizio FERRUA David GAYTE Pierre

GLAVIANO Alessia GLAVIANO Marco KOHLI Eddy

LACHAPELLE D. LINDBERGH Peter LIPPOTH Achim

MONDINO J.B. MOORE James NEWTON Helmut

PAGANI Paolo PRIORI Stefano SCAVULLO F.

SILANO Bill TESTINO Mario VECCHIERELLI L.

VON UNWERTH E. WALKER Tim WEBER Bruce

kARTell - 150 items, 150 artworks 109 bardziej niż 
książkę, macie przed sobą nadzwyczajną kolekcję 
zawierającą ponad 150 zdjęć autorstwa najsłynniej-
szych fotografów i współczesnych artystów wśród, 
których znajdują się Mario Testino, Peter Lindbergh, 
Helmut Newton, Steven Meisel, David LaChapelle. 
Artyści zaangażowani w realizację projektu (ponad 
100) wykonali silne i sugestywne zdjęcia w pełni nie-
zależnie wybierając produkt Kartell, który miał być 
poddany ich twórczej interpretacji. Katalog zawiera 
zdjęcia wszystkich najsłynniejszych produktów firmy, 
począwszy od artykułów należących do historii spół-
ki do produkowanych aktualnie bestsellerów. Obra-
zom towarzyszą bajki i opowiadania o świecie Kar-
tell, napisane przez znane osoby należące do bardzo 
zróżnicowanych sektorów (sport, muzyka, sztuka i 
świat artystyczny). Pomysł na prezent nie tylko dla 
osób pasjonujących się wzornictwem, lecz także 
sztuką i fotografią, modą i kulturą obrazową.

kARTell – 150 items, 150 artworks

Skira editore, 280 stron

Format: 210x297 mm

Koncept: Franca Sozzani

Art direction: Luca Stoppini

Kod włoskiej wersji: 95000/03

Kod angielskiej wersji: 95000/04

Cena: 60,00 € cena brutto

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących 
zakupu należy skontaktować się bezpośrednio  
z przedstawicielem handlowym waszej strefy.

kARTell - 150 items, 150 artworks
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NORMY UNI – TESTY DOTYCZĄCE 
WYTRZYMAŁOŚCI, OBCIĄŻENIA, UDERZEŃ
Normy dotyczące kontaktu z żywnością
Firma Kartell poddaje produkowane przez siebie produkty 
szczególnie wymagającym badaniom: testy są przepro-
wadzane zgodnie z mającymi zastosowanie normami UNI. 
Każda strona cennika jest poświęcona jednemu 
produktowi, który został zbadany zgodnie z 
obowiązującymi normami, podanymi w formie skrótowej 
w tabeli,  gdzie w lewej kolumnie jest podany kod lub 
paragraf badania, któremu produkt został poddany; 
po prawej stronie jest podany wynik badania oraz 
osiągnięty poziom. Poniżej podano opis każdej normy:

Lista testów UNI dotyczących krzeseł: 
Norma UNI 8582/84 - 1022/98
test stabilności
Norma UNI 8584/84 
test odporności konstrukcji na obciążenie
Norma UNI 8585/84 
test odporności siedziska na uderzenia
Norma UNI 8586/84 
test odporności na powtarzające się uderzenia
Norma UNI 8587/84
test odporności oparcia na obciążenie
Norma UNI 8589/84 
test odporności podłokietników na działanie sił pionowych
Norma UNI 8590/84 
test odporności podłokietników na działanie sił poziomych
Norma UNI 8591/84 
trwałość siedziska względem obrotu
Norma UNI 9083/87 
test odporności na upadek
Norma UNI 9088/87 
test odporności nóg na boczne obciążenia
Norma UNI 9089/87 
test uderzeniowy w stosunku do oparcia i podłokietnika
Norma UNI EN 10977:2002
Meble do użytku domowego i zbiorowego - krzesła 

Lista testów UNI dotyczących stołów:
Norma UNI 8592/84
test stabilności
Norma UNI 8593/84
test odporności blatów na stężone obciążenie
Norma UNI 8594/84
test giętkości blatów
Norma UNI 8595/84
test odporności konstrukcji
Norma UNI 9085/87 
test upadku
Norma UNI 9086/87
test uderzenia o nogi

Norma UNI EN 1729-2:2006 
Meble - krzesła i stoły dla szkół
Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań
Norma UNI ENV 12521:2001 
Meble do użytku domowego - stoły - wymagania 
mechaniczne i konstrukcyjne w zakresie 
bezpieczeństwa
UNI EN 527-1:2011 
Meble do użytku biurowego - stoły robocze i biurka
Część 1: Wymiary UNI EN 1022:2005 
Meble do użytku domowego - krzesła - określenie 
stabilności
UNI EN 15372:2008 
Meble - wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo 
- wymagania dotyczące stołów nieprzeznaczonych 
do użytku domowego 
UNI EN 12521:2009 
Meble - wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo 
- wymagania dotyczące stołów przeznaczonych do 
użytku domowego

Lista testów UNI dotyczących mebli
szafki i regały:

Norma UNI 8596/84
test stabilności
Norma UNI 8600/84
test giętkości przy stężonym obciążeniu 
Norma UNI 8601/84
test giętkości blatów
Norma UNI 8606/84
test całkowitego, maksymalnego obciążenia
Lista testów UNI-EN dotyczących drabin: 
Norma UNI-EN 131-1/94
wymiary funkcjonalne
Norma UNI-EN 131-2/93
giętkość schodków i platformy

W 2002 r. weszła w życie norma EN 1728:2000 (na tere-
nie Włoch UNI EN 1728:2002) ujednolicająca na pozio-
mie europejskim metody badań w zakresie wyznaczania 
odporności i żywotności korpusu wszystkich rodzajów 
siedzisk przeznaczonych do użytku domowego. 
Niniejsza norma, aktualizująca niektóre, poprzednie
normy, wprowadza dużo bardziej surowe cykle 
badań w stosunku do przeszłości.    

Pod koniec roku 2012 weszła w życie norma EN 
16139:2013 stanowiąca nowelizację normy EN 15373 
(patrz stosowna tabela).
W roku 2013 norma EN 1728 została znowelizowana 
normą EN 1728:2012+AC:2013 (we Włoszech UNI EN 
1728:2012+AC:2013).

W odniesieniu do oceny cech stołów w roku 2000 weszła 
w życie norma EN 1730:2000 zmieniona przez normę 
EN 15372:2008 (na terenie Włoch UNI EN 1730:2002):
norma precyzuje metody badań mających na celu 
wyznaczenie odporności i żywotności wszystkich typów 
stołów: testy dotyczą gotowego do użytku i zmontowanego 
mebla. Opis badanych właściwości jest podany w odniesieniu 
do rozdziałów samych norm, wg następującego spisu:

NORMA UNI EN 15373:2000
paragraf 5.1 - 5.2
Ogólne wymagania bezpieczeństwa
NORMA UNI EN 1022/2005
Stabilność
NORMA UNI EN 1728/2000
podrozdział 6.2.1
obciążenie statyczne mebla do siedzenia z oparciem
podrozdział 6.2.2
obciążenie statyczne przedniej krawędzi siedziska
podrozdział 6.5
obciążenie statyczne poziome podłokietników
podrozdział 6.6
obciążenie statyczne pionowe podłokietników
podrozdział 6.7
odporność na zużycie siedziska/oparcia
podrozdział 6.8
zużycie przedniej strony mebla do siedzenia
podrozdział 6.10
odporność na zużycie podłokietników
podrozdział 6.12
obciążenie statyczne bocznych nóg
podrozdział 6.13
obciążenie statyczne bocznych nóg
podrozdział 6.15
uderzenie o siedzisko
podrozdział 6.16
uderzenie o oparcie
podrozdział 6.17
derzenie o podłokietnik
paragraf 6.21
wytrzymałość podpory na stopy

NORMA UNI EN 1730/2000
podrozdział 6.2
obciążenie statyczne poziome
podrozdział 6.3
obciążenie statyczne pionowe
podrozdział 6.4
odporność na obciążenie poziome
podrozdział 6.5
odporność na obciążenie pionowe
podrozdział 6.6
uderzenie o płaszczyznę
podrozdział 6.7
stabilność
podrozdział 6.8
upadek

W odniesieniu do produktów stykających się 
z żywnością podano poniżej stosowne normy, 
których wymogi zastosowano podczas badań:
Dekret ministerialny z dnia 21 marca 1973 r. wraz z 
późniejszymi zmianami
Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
Title 21 cfr. 1077.1460 Food and Drug Administration 
(FDA) – USA.

NORMA 
161139:2013

STOPIEŃ

NORMA 
12520:2010
STOPIEŃ

NORMA 
10977:2002
STOPIEŃ

NORMA 
15373:2007
STOPIEŃ

ZALECANE UŻYTKOWANIE

- - 1 - Znaczenie wyników testowych, zalecane użytkowanie

- - 2 - Znaczenie wyników testowych, zalecane użytkowanie:

- 1 3 1 Ciężkie użytkowanie domowe
Lekkie użytkowanie zbiorowe

L1 - 4 2 Użytkowanie zbiorowe: miejsca publiczne, rekreacyjne, 
poczekalnie, restauracje, biura

L2 - 5 3 CIĘŻKIE UŻYTKOWANIE ZBIOROWE: SZKOŁY, 
WIĘZIENIA, SZPITALE

1 CERTYFIKATY: Odniesienia prawne

ZNACZENIE WYNIKÓW TESTOWYCH, ZALECANE UŻYTKOWANIE:
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CB (Australia - New Zealand)

15

SYMBOL

CE – wskazuje na zgodność produktów opatrzonym 
tym symbolem z zasadniczymi wymogami dyrektyw 
wspólnotowych.
ENEC – europejski symbol wysokiej jakości 
sprzętu elektrycznego, który potwierdza zgodność 
z obowiązującymi normami europejskimi. Jest 
uznawany za równoważny z pojedynczymi 
krajowymi symbolami w aż 20 krajach europejskich, 
sygnatariuszach porozumienia "Lum Agreement".
GOST-R – rosyjski symbol jakości dotyczący 
sprzętu elektrycznego. Potwierdza zgodność 
produktu z obowiązującymi przepisami rosyjskimi.
cUL/CSA – amerykańsko/kanadyjski symbol 
jakości dotyczący sprzętu elektrycznego. 
Potwierdza zgodność produktu z obowiązującymi 
przepisami amerykańskimi i kanadyjskimi.
PSE – japoński symbol jakości dotyczący sprzętu 
elektrycznego. Potwierdza zgodność produktu z 
obowiązującymi przepisami japońskimi.
NOM – meksykański symbol jakości dotyczący 
sprzętu elektrycznego. Potwierdza zgodność produktu 
z obowiązującymi przepisami meksykańskimi.
EK/KC – koreański symbol jakości dotyczący 
sprzętu elektrycznego. Potwierdza zgodność 
produktu z obowiązującymi przepisami koreańskimi.
Certyfikat CB (Australia i Nowa Zelandia) – 
zaświadczenie potwierdzające zgodność produktu z 
międzynarodowymi przepisami IEC, może być wydawane 
wraz ze specjalnymi, krajowymi odchyleniami. 
Certyfikat CB - potwierdza zgodność produktu z 
międzynarodowymi przepisami IEC. 
CCC - Chiński certyfikat obowiązkowy (skrót od 
angielskiej nazwy China Compulsory Certificate). 
Oznakowanie poświadcza zgodność wyrobu z 
wymogami norm chińskich i jest obowiązkowe dla 
wyrobów oświetleniowych importowanych do Chin.

EKO DOFINANSOWANIE  

Wprowadzone przez rozporządzenie z mocą 
ustawy nr 151 z dn. 25 lipca 2005 r. (wdrażające 
postanowienia dyrektyw 2002/95/WE, 2002/96/
WE i 2003/108/WE), wsparcie finansowe mające 
na celu ochronę środowiska i poświęcone 
w całości gospodarce zużytym osprzętem 
elektrycznym i elektronicznym (RAEE).  
W szczególności, dofinansowanie ma na celu wsparcie 
wszystkich faz obróbki, transportu, recyklingu  
i likwidacji zużytego osprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. Ceny wyrobów oświetleniowych 
Kartell obejmują dofinansowanie RAEE.

I N FO RM AC JA W TRY B I E ART.  13 
ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY NR 151 Z DN. 
25 LIPCA 2005 R.

Dyrektywa 2002/96/WE (zużyty osprzęt elektryczny 
i elektroniczny - RAEE):
informacja dla użytkowników: w trybie art. 13 
rozporządzenia z mocą ustawy nr 151 z dn. 
25 lipca 2005 r. wdrażającego postanowienia 
dyrektyw 2002/95/WE, 2002/96/WE i 2003/108/
WE dotyczących zmniejszenia stosowania 
niebezpiecznych substancji w osprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym oraz gospodarki 
zużytym osprzętem elektrycznym i elektronicznym  
oświadcza się, że niniejszy produkt jest zgodny  
z w/w dyrektywami.

Symbol przekreślonego samojezdnego 
kosza na śmieci umieszczony na osprzęcie 
lub na opakowaniu informuje, że produkt 
po jego zużyciu powinien być dostarczony 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów  
i nie powinien być mieszany z odpadami 
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 
Użytkownik powinien, zatem, oddać zużyty 
osprzęt do stosownego punktu selektywnej 
zbiórki zużytego osprzętu elektrycznego i 
elektronicznego lub dostarczyć go sprzedawcy  
w chwili zakupu nowego osprzętu w stosunku 1:1. 
Prawidłowa zbiórka selektywna zużytego osprzętu 
przyczynia się do uniknięcia ewentualnego 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne 
i na zdrowie osób oraz sprzyja wtórnej obróbce 
i recyklingowi materiałów składowych osprzętu. 
Nieprawidłowa likwidacja powoduje nałożenie 
sankcji przewidzianych przez obowiązujące 
przepisy.
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CERTYFIKATY JAKOŚCI PRODUKCJI: ISO 9001

W roku 1996 firma Kartell SpA uzyskała certyfikat
jakości wg normy UNI EN ISO 9001:1994.

W roku 2005 system zarządzania jakością zakładu 
produkcyjnego spełnia wymagania normy ISO 
9001:2000.

W 2008 r. firma odnowiła certyfikat ISO 9001:2000

W roku 2010 firma Kartell zaktualizowała standard 
certyfikacyjny przechodząc do normy UNI EN ISO 
9001:2008  

Jednostką notyfikowaną powyższych certyfikatów 
jest I.I.P. – ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI 
[WŁOSKI INSTYTUT TWORZYW SZTUCZNYCH] 
– organ uwierzytelniony przez SINCERT i 
CISQ, Federazione Italiana degli Organismi di 
Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale 
[Włoska Federacja Jednostek Notyfikowanych  
w zakresie systemu zarządzania produkcją].

CISQ należy do IQNET – THE INTERNATIONAL 
CERTIFICATION NETWORK – międzynarodowego 
organu gwarantującego wzajemne uznanie 
standardów ISO w różnych krajach świata. 
Otrzymanie i zachowanie certyfikatów będące 
wynikiem stałego zaangażowania, jest dowodem 
na ciągłe poszukiwanie coraz wyższego poziomu 
jakości w zarządzaniu procesami produkcyjnymi.

Odpis certyfikatu jakości może być pobrany na 
stronach firmy www.kartell.it

3. CERTYFIKATY: ISO 9001: 2008
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RECYKLIZACJA

Recyklizacja, zrównoważony rozwój, eko-kompatybilność 
- jednym słowem szacunek dla środowiska - to tematy, na 
które światowa społeczność jest bardzo wrażliwa.
Mowa o środowisku w odniesieniu do produkcji, 
której wspólnym czynnikiem jest tworzywo sztuczne 
może wydawać się nie na miejscu. Jednak, w 
przeciwieństwie do ogólnego pojęcia, produkcja 
firmy Kartell w pełni spełnia wymogi recyklizacji: 
w celu uproszczenia tego procesu, komponenty 
składowe wyrobów Kartell są łatwe do oddzielenia 
i sprowadzenia do elementów składających się 
tylko z jednego surowca; ponadto, wszystkie części 
danego wyrobu wykonane z tworzywa mają widoczne 
oznakowanie identyfikacyjne, zgodne z wymogami 
normy DIN 6120, część 2, właśnie w celu umożliwienia 
ich prawidłowej identyfikacji i ułatwienia recyklizacji.

PACKAGING
Materiał opakowaniowy chroniący produkt – papier, 
tektura i tworzywo – nadaje się w 100% do ponownego 
przetworzenia, zgodnie z miejscowymi zaleceniami.
Wspieranie równowagi środowiskowej oznacza 
unikanie marnotrawstwa oraz nieprawidłowego 
usuwania odpadów. W celu uzyskania dalszych 
szczegółów dotyczących recyklingu poszczególnych 
wyrobów należy skonsultować strony www.kartell.com

DIN 6120 Część 2 - Symbole recyklizacji

Kod znajdujący się wewnątrz logo określa 
mieszankę wg następującej tabeli:

 01 02 03 04 05 06 07
 PET PE-HD PVC PE-LD PP PS O

GREENGUARD
Dbałość Kartell o ochronę zdrowia końcowego 
użytkownika została w roku 2014 nagrodzona certyfikatem 
GREENGUARD przyznanym kolekcji wyrobów firmy.
Kupując wyrób z oznakowaniem GREENGUARD 
użytkownik końcowy nabywa produkt poddany 
kontroli, nie zanieczyszczający środowiska i nie 
stanowiący zagrożenia dla zdrowia.
Certyfikat GREENGUARD jest obecny w wielu 
schematach równowagi ekologicznej dotyczących 
budynków (LEED; CHPS; ASHRAE; Grren Globes; 
NAHB; IgCC, CONSIP) na całym świecie.

CERTYFIKAT ISO 14001: 2004

W roku 2011 firma Kartell uzyskała certyfikat UNI 
EN ISO 14001: 2004 za wspieranie skutecznego 
Systemu Zarządzania Środowiskowego, 
międzynarodowego standardu uznanego na 
całym świecie, opracowanego około 10 lat temu, 
określającego parametry rozwoju i wdrażania 
do procesów produkcyjnych w celu osiągnięcia 
skutecznego systemu zarządzania środowiskowego.

CO TO JEST NORMA ISO 14001: 2004?

Wzmiankowany certyfikat dowodzi, że organizacja, 
która uzyskała certyfikat wdraża odpowiedni system 
zarządzania nadzorujący wpływ działalności na 
środowisko naturalne i stale stara się polepszyć własną 
działalność w sposób zrównoważony, skuteczny i 
spójny. Certyfikat ISO 14001 nie jest obowiązkowy, 
lecz jest wynikiem dobrowolnego wyboru firmy, która 
decyduje się na określenie, wdrożenie, utrzymanie 
i polepszenie własnego systemu zarządzania 
środowiskowego.
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4. CERTYFIKATY: ISO 14001: 2004
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SKRÓCONY ODPIS OGÓLNYCH WARUNKÓW 
SPRZEDAŻY DOTYCZĄCYCH DEALERÓW FIRMY 
KARTELL

• Ogólne informacje: Podane poniżej warunki 
sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów 
sprzedaży podpisanych przez firmę Kartell S.p.A.,  
z wyjątkiem umów zawierających pisemne odstą-
pienie od niniejszych warunków.

• Prawo własności: zgodnie z art. 1523- -1526 kodek-
su cywilnego, prawo własności dostarczonego towa-
ru zostaje przeniesione tylko w chwili pełnej zapłaty 
uzgodnionej ceny. W przypadku sprzedaży ratalnej 
i niespełnienia zobowiązań ze strony nabywcy, firma 
Kartell zatrzyma tytułem odszkodowania wpłacone 
uprzednio raty. 

Płatność zamówienia nie może być zawieszona lub 
opóźniona z powodu żądań lub obiekcji złożonych 
przez klienta z jakiegokolwiek tytułu, jak też nie 
dopuszcza się możliwości kompensacji ze strony 
klienta ewentualnych należności i wierzytelności  
w stosunku do firmy Kartell.

Brak zapłaty lub częściowa zapłata jakiejkolwiek 
kwoty należnej firmie Kartell powoduje automatycz-
ne naliczenie odsetek karnych oraz utratę korzyści 
dotyczących terminu, jak również prawo firmy Kartell 
do zawieszenia dostaw, odmówienia lub anulowania 
zamówień, zmiany warunków handlowych w odnie-
sieniu do przyszłych dostaw i przedsięwzięcia kroków 
mających na celu odzyskanie całego długu, łącznie z 
kosztami, odsetkami i odszkodowaniem.

W przypadku opóźnienia w płatności firma Kartell 
zastrzega sobie prawo obciążenia odsetkami karny-
mi, zgodnie z treścią rozp. z mocą ustawy nr 231 z 
dnia 9 października 2002 (Dz. Urz., nr 249 z dnia 23 
października 2002 r.) wdrażającego przepisy dyrek-
tywy 2000/35/WE.

• Dostawa: do obowiązków klienta należy uważne 
sprawdzenie stanu dostarczonego towaru: każda 
nieprawidłowość powinna być zasygnalizowana 
przewoźnikowi z zastrzeżeniem umieszczonym na 
liście przewozowym oraz firmie Kartell wg trybu i 
terminów podanych w stosownym rozdziale pt. 
“REKLAMACJE”.
W przypadku transportu organizowanego przez firmę 
Kartell, towar zostanie dostarczony wyłącznie sprze-
dawcy, z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji, o któ-
rych należy wcześniej poinformować firmę, która ewen-
tualnie upoważni bezpośrednią dostawę do końcowego 
odbiorcy na koszt i odpowiedzialność sprzedawcy od 
chwili wręczenia towaru przewoźnikowi.

Z wyłączeniem dostaw w obrębie Unii Europejskiej 

oraz w braku odmiennych pisemnych ustaleń umow-
nych, koszt i ryzyko związane z transportem toworu 
są ponoszone całkowicie przez klienta, włącznie  
z kosztami umowy ubezpieczeniowej.

Zwrot towaru: Towar jest dostarczany na koszt odbior-
cy, z zastrzeżeniem ewentualnych innych pisemnych 
wskazówek firmy Kartell. Zamówienia o wartości poniżej 
Euro 500 netto podlegają opłacie Euro 40, tytułem czę-
ściowego zwrotu kosztów związanych z transportem.

W przypadku, gdy towar jest wysyłany poza teren 
państwa włoskiego, klient ma obowiązek zwrócić 
firmie Kartell dokumenty poświadczające faktyczne 
doręczenie towaru pod wskazany adres.
W celu uzyskania dalszych informacji należy skonsul-
tować Sekcję Prawną na stronach www.kartell.com, 
w strefie "DEALERS".
W przypadku braku zwrotu wzmiankowanej doku-
mentacji w ciągu 1 miesiąca od otrzymania towa-
ru, firma Kartell zastrzega sobie prawo do zmiany 
warunków sprzedaży przyjętych zamówień będą-
cych w trakcie przetwarzania oraz obciążenie 
klienta, tytułem sankcji z zastrzeżeniem prawa do 
dalszego odszkodowania, wszelkimi kosztami zwią-
zanymi z uregulowaniem czynności sprzedaży na 
skutek braku cytowanych dokumentów

Ewentualny zwrot towaru powinien być uprzednio 
pisemnie upoważniony przez firmę Kartell. Nieupo-
ważnione zwroty zostaną odesłane do nadawcy  
z naliczeniem kosztów transportu.

• Gwarancja, reklamacja i ograniczenie odpowiedzial-
ności: produkty Kartell są objęte gwarancją. Ewentual-
ne reklamacje dotyczące ewidentnych wad lub towaru 
nieodpowiadającego zamówieniu powinny być, pod 
rygorem nieważności, pisemnie skierowane do firmy 
Kartell w terminie 8 (ośmiu) dni od daty otrzymania 
towaru, załączając dane zamówienia 

W przypadku mało widocznej wady, reklamacja powin-
na być złożona zgodnie z opisanym powyżej trybem 
do 8 (ośmiu) dni od daty wykrycia wady, jednak nie 
później niż 12 (dwanaście) miesiące od daty dostawy.

Tryb składania reklamacji w firmie Kartell jest szczegóło-
wo opisany w stosownym rozdziale pt. “REKLAMACJE”.

Zgodnie z treścią art.131 i 132 rozporządzenia z mocą 
ustawy nr 206 z dnia 6 września 2005 r., klient/dealer 
traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli nie powia-
domi firmy Kartell o wykrytych wadach, zgodnie z 
trybem podanym w podrozdziale REKLAMACJE w 
terminie 8 (ośmiu) dni od daty reklamacji ze strony 
końcowego klienta.
Odpowiedzialność firmy Kartell ogranicza się wyłącz-
nie do wadliwego towaru. Firma Kartell nie ponosi, 
zatem, odpowiedzialności m.in. za koszty poniesione 
przez klienta lub za każdą inną poniesioną szkodę 

(bezpośrednią i pośrednią). Ponadto, firma Kartell 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody (również w 
odniesieniu do innych podmiotów) wynikające z nie-
właściwego lub nieprawidłowego użytkowania wyrobu 
w odniesieniu do jego przeznaczenia lub za reklama-
cje wykonane w trybie i czasie innym od podanego.

• Produkty: Firma Kartell zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian dotyczących danych tech-
nicznych produkowanych wyrobów wynikających  
z bieżącej aktualizacji produkcyjnej oraz do zmiany 
asortymentu produktów, bez obowiązku uprzednie-
go powiadomienia.

• Właściwy sąd i mające zastosowanie przepisy:  
Jedynym sądem właściwym do rozpatrzenia ewen-
tualnych sporów jest sąd w Mediolanie, natomiast 
mające zastosowanie przepisy należą do podsta-
wowego ustawodawstwa włoskiego (z wyłączeniem 
jakichkolwiek odniesień do przepisów zagranicz-
nych). 

Począwszy od roku 2012, etykiety załączone do pro-
dukowanych przez nas wyrobów są zaopatrzone w kod 
kreskowy EAN (GTIN-13). EAN 13 to kod kreskowy 
składający się z 13 znaków stosowany do znakowa-
nia wyrobów przeznaczonych na rynek globalny. Kod 
umożliwia zidentyfikowanie produktu Kartell przez 
odczyt za pomocą czytnika. Pierwsze trzy cyfry okre-
ślają kraj, w którym kod został zamówiony przez pod-
miot będący właścicielem marki produktu, a pozostałe 
cyfry dotyczą producenta i samego produktu.

5. Warunki sprzedazy
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Claim form
danno da trasporto

Codice Cliente  

Ragione Sociale  

Rif. Cliente  

Nr. e data Fattura Kartell  

Nr. e data DDT Kartell  

danno segnalato alla Consegna per:

 CodiCe artiColo q.tà

Merce mancante

Merce differente

Imballo danneggiato

Descrizione danno

Inviare SEMPRE in allegato al claim form, copia del documento di consegna FIRMATO CON RISERVA SPECIFICA a mezzo:
 

e-mail: transport@kartell.it
oppure 

fax: +39 (0)2 900 91 212

Dati Agente  

Nominativo Agente  

Codice Agente Kartell  

Luogo e data  

CLAIM FORM

Codice Cliente  

Ragione Sociale  

Rif. Cliente  

Nr. e data Fattura Kartell  

Nr. e data DDT Kartell  

Codice Articolo Contestato  

Articolo Nuovo oppure Usato  

Quantità  

Descrizione difetto riscontrato  

Foto inviate a quality@kartell.it: 

Foto articolo n°  

Foto imballo a vista intera n°  

Foto imballo dettaglio etichette n° 

DATI AGENTE

Nominativo Agente  

Codice Agente Kartell  

Luogo e data  

Rev. 2 - 21/11/12

Claim form
transport damage

Customer Code   

Company Name   

Customer Number   

Kartell Invoice number and date  

Kartell transport document number and date  

damage observed upon delivery of:

 artiCle Code Qty

Merchandise missing

Merchandise different

Packaging damaged

Description of damage

Along with the claim form, ALWAYS send a copy of the SIGNED delivery document WITH SPECIFIC RESERVATIONS to:

e-mail: transport@kartell.it 
or

fax: +39 029 009 1212 

Agent Data  

Agent Name  

Kartell Agent Code  

Place and date  

CLAIM FORM

Client Code  

Company Name  

Ref. Client  

No. and date of Kartell invoice  

No. and date of Kartell transport document  

Code of Contested Item  

New or Used Item  

Quantity  

Description of defect discovered  

Photos sent to quality@kartell.it: 

Photo item no.  

Full view photo of packing no.  

Photo of packing label details no. 

AGENT DATA

Agent Name  

Kartell Agent Code  

Place and date  

Rev. 2 - 21/11/12

REKLAMACJA W CHWILI ODBIORU TOWARU:
SZKODA POWSTAŁA PODCZAS TRANSPORTU
Jeżeli w trakcie odbioru produktów Kartell dojdzie 
do powstania jednej z poniższych nieprawidłowości:  

• brakujący towar w stosunku do treści listu  
 przewozowego;
• inny towar w stosunku do treści listu  
 przewozowego;
• uszkodzone opakowanie 

należy:  
• Odnotować nieprawidłowość na liście przewozo-

wym (zarówno na kopii przewoźnika, jak i na kopii 
odbiorcy). Pisemne zastrzeżenie powinno zawierać 
szczegółowy opis z podaniem jednego z uzasad-
nień znajdujących się na formularzu (brak towaru, 
inny towar, uszkodzone opakowanie); w celu prawi-
dłowej realizacji reklamacji podanie ogólnikowego 
zastrzeżenia nie jest wystarczające.

• Należy dokładnie wypełnić stosowny formularz 
reklamacyjny (claim form transportu): formularz 
(facsimile jest podany poniżej) może być zamó-
wiony u agenta Kartell właściwego dla danej stre-
fy, w Dziale Handlowym firmy Kartell, pod poda-
nym poniżej adresem e-mail lub numerem faksu;

Odpis listu przewozowego i formularz reklamacyjny 
powinny być wysłane do 8 (ośmiu) dni od daty otrzy-
mania towaru, pod rygorem nieważności, na adres:

UFFICIO COMMERCIALE KARTELL
Divisione Habitat
email: transport@kartell.it
faks nr:  +39 (0)2 90091 212

BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ TYLKO REKLAMA-
CJE PRZESŁANE POD PODANY WYŻEJ ADRES 
ŁĄCZNIE Z CAŁĄ WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ.  

REKLAMACJA Z POWODU NIEZGODNOŚCI PRO-
DUKTU
Aby złożyć reklamację w firmie Kartell należy wysłać 
na poniższy adres 

UFFICIO CUSTOMER CARE KARTELL
quality@kartell.it 

następujące dokumenty: 
• Formularz reklamacyjny dotyczący niezgodności 

produktu (CLAIM FORM)  odpowiednio wypełniony 
w każdym polu. Wzmiankowany formularz (facsimile 
jest podany poniżej) może być zamówiony w Dziale 
Jakości firmy Kartell pod podanym wyżej adresem 
lub u agenta firmy Kartell właściwego dla danej strefy.

• Zdjęcia fotograficzne opisujące reklamowaną 
wadę (po jednym dla każdego wadliwego produktu).

• Jeżeli reklamacja dotyczy nowego produktu  
(dopiero, co otrzymanego przez dystrybutora; albo 
dopiero, co dostarczonego przez niego klientowi 
końcowemu) 

• Należy przechować metkę QUALITY CONTROL 
znajdującą się wewnątrz karty produktu, gdyż poda-
ne na niej dane mogą być wymagane przez Dział 
Jakości w celu odnalezienia partii produkcyjnej. 

CAŁKOWITY LUB CZĘŚCIOWY BRAK WYMAGA-
NEJ DOKUMENTACJI UNIEMOŻLIWI FIRMIE KAR-
TELL PRZYJĘCIE REKLAMACJI I NADANIE BIEGU 
STOSOWNEJ PROCEDURZE.

Formularz reklamacji w chwili odbioru towaru Formularz reklamacji z powodu niezgodności towaru

6. Reklamacje
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7. Stosowane materiały
TWORZYWA SZTUCZNE

Główne właściwości fizyko-chemiczne materiałów 
użytych do produkcji wyrobów Kartell. Tworzywa 
sztuczne to organiczne surowce stworzone 
przez człowieka. Składnikami, które określają ich 
właściwości technologiczne i fizyczne są polimery, 
charakteryzujące się powtarzalnym połączeniem 
jednego lub kilku typów monomerów tworzących 
cząstkę. Pod względem zachowania chemicznego 
i technologicznego tworzywa sztuczne mogą 
być podzielone na dwie grupy: termoplasty i 
duroplasty. W ostatnich latach rozwój badań 
technologicznych umożliwił opracowanie coraz 
bardziej wyszukanych materiałów niemających nic 
wspólnego z właściwościami i aspektem fizycznym 
materiałów zwanych powszechnie “plastykiem”. W 
tych przypadkach materiał nie zawiera wyłącznie 
polimerów, lecz również dodatki, substancje 
wzmacniające i wzbogacające, ulepszacze 
właściwości fizyko-chemicznych, mechanicznych 
lub obróbki żywicy. W takich przypadkach są 
określane jako kompozyty lub technopolimery.

TERMOPLASTY

Termoplasty składające się z żywic, które mogą 
być wielokrotnie uplastyczniane przez ogrzewanie, 
a następnie utwardzane poprzez schłodzenie, 
w przedziale temperatury właściwym dla danej 
żywicy. Termoplasty obejmują liczne łańcuchy 
molekularne splecione między sobą w sposób 
niezależny. Podczas podgrzewania łańcuchy 
się rozplatają umożliwiając uplastycznienie, a 
następnie ponownie się splatają w trakcie ich 
ochładzania. Termoplasty stosowane przez 
firmę Kartell są bardzo liczne i prawie zawsze są 
mieszane z innymi materiałami wzbogacającymi 
ich właściwości stając się termoplastycznymi 
technopolimerami. Głównymi, stosowanymi 
termoplastami są poliolefiny, do których należą 
powszechnie znane PE (polietylen) , PP 
(polipropylen), ABS (styren-butadien-akrylonitryl), 
PS (polistyren), PMMA (polimetakrylan metylu), PA 
(poliamid), PC (poliwęglan).  Oto ich podstawowe 
właściwości:

Poliolefiny
POLIPROPYLEN i POLIETYLEN to polimery 
termoplastyczne należące do rodziny poliolefinów: 
jest to tworzywo składające się z węglowodorów o 
wysokiej masie molekularnej obejmujące polietylen 
o niskiej gęstości liniowej (LDPE), o niskiej 
gęstości (LDPE) i o wysokiej gęstości (HDPE), 
polipropylen (PP) i polimetakrylan (PMP lub TPX). 
Poliolefiny charakteryzują się wysoką odpornością 
mechaniczną, są nietoksyczne i nie powodują 
zanieczyszczenia; ponadto, jest to jedyne tworzywo 
sztuczne lżejsze od wody i dobrze znoszące 

narażenie na działanie substancji chemicznych. 
Może być łatwo barwione i jest łatwiejsze do 
modyfikacji w celu uzyskania specjalnego stopu, 
w połączeniu z takimi minerałami jak talk, w 
zależności od wymagań wyrobu.
Polipropylen (skrót PP) jest lekkim, wytrzymałym 
i półprzezroczystym materiałem. Ma doskonałą 
odporność chemiczną (w temperaturze otoczenia 
nie jest rozpuszczany przez żaden rozpuszczalnik) 
i mechaniczną. Odporność na wpływ czynników 
atmosferycznych sprawia, że może byś 
wykorzystany do produkcji mebli przeznaczonych 
na zewnątrz. Właściwości oraz ciepły, miękki 
aspekt fizyczny sprawiają, że propylen nadaje się 
szczególnie do produkcji siedzisk. 
Polietylen (skrót PE) jest tworzywem sztucznym 
chemicznie obojętnym. Nie istnieją znane 
substancje będące w stanie stopić PE w 
temperaturze otoczenia; w razie kontaktu z bardzo 
agresywnymi rozpuszczalnikami może dojść do 
rozmiękczenia lub wybrzuszenia, które zwykle 
może być usunięte przywracając pierwotny stan

Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
Polimery składające się z akrylonitrylu-butadienu-
styrenu (skrót ABS) stanowią unikalną rodzinę 
technopolimerów termoplastycznych. Ich nazwa 
pochodzi od pierwszych liter trzech monomerów 
plastycznych wchodzących w ich skład:
• Akrylonitryl (A) zapewnia odporność cieplną na 
starzenie;
• Butadien (B) pomaga zachować  
właściwości w niskiej temperaturze, odporność  
i wytrzymałość na uderzenia;
• Styren (S) nadaje połysk, sztywność i łatwość obróbki.
Zmieniając proporcje ich połączenia można 
uzyskać wiele różnych rodzajów ABS uzyskując 
jednocześnie szeroki wachlarz zastosowań: w 
branży samochodowej, urządzeń biurowych, 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu 
AGD oraz, naturalnie, w sektorze dekoracji 
wnętrz. ABS charakteryzuje się odpornością na 
wysokie temperatury, odpornością na działanie 
czynników chemicznych oraz na proces starzenia, 
wytrzymałością na uderzenia. Może mieć 
wykończenie o wysokim, średnim i niskim (matt) 
stopniu połysku i może też być łatwo barwione. 
Tworzywo ABS, w zależności od rodzaju, jest 
mniej lub bardziej wrażliwe na działanie niektórych 
mieszanek Odporność na korozję naprężeniową 
powinna być badana w stosunku do każdego 
zastosowania. Ogólnie tworzywo ABS nie jest 
samo w sobie odporne na działanie czynników 
atmosferycznych. Jeżeli nie zastosuje się 
stosownych środków ochronnych może dojść do 
przebarwienia i zestarzenia. Służy do realizacji 
większości powszechnie znanych artykułów 
należących do kolekcji Kartell, jak np. elementy 
modularne Tondi i Quadri lub regał modularny. 

Polistyren PS 
powstaje przez polimeryzację styrenu i 
jest polimerem sztywnym, nietoksycznym, 
wyjątkowo stabilnym pod kątem wymiarów i 
odpornym na działanie roztworów wodnych, ale 
mającym ograniczoną odporność na działanie 
rozpuszczalników. Idealnie nadaje się do produkcji 
koszy lub gadżetów biurkowych, jest stosowany w 
wersji zwanej “estetyczną”, gdyż posiada przyjemny 
wygląd zewnętrzny. Jest też używany jako HIPS 
(polistyren wysokoudarowy), z dodatkiem gumy 
celem zwiększenia odporności na uderzenia. 

Polimetakrylan metylu (PMMA) 
Polimetakrylan metylu(PMMA) to materiał 
o wyjątkowo wysokiej jakości estetycznej i 
funkcjonalnej: jest przezroczysty, sztywny i odporny 
na działanie czynników atmosferycznych. Przy 
użyciu tych żywic plastycznych produkuje się 
wiele przezroczystych wyrobów, również w branży 
dekoracji wnętrz. W celu polepszenia odporności 
PMMA mogą być dodane materiały określane jako 
“plastyczne gumy”, które sprawiają, że tworzywo 
PMMA jest materiałem wytrzymałym na uderzenia. 
Szafki Mobil zaprojektowane przez Antonia 
Citteriego są wykonane właśnie z tej specjalnej 
mieszanki.

Żywice poliamidowe Nylon (PA6)
Jest to grupa liniowych polimerów z wiązką 
amidową połączoną z centralnym łańcuchem;  
otrzymywana w drodze polimeryzacji 
aminokwasów. Tworzywo nylonowe jest sztywne i 
wytrzymałe, odporne na porysowania, uderzenia 
i zużycie. Podobnie jak polipropylen przyjmuje 
niezliczone obciążenia, które zwiększają jego 
odporność. Służy do realizacji podstaw wieszaków 
ubraniowych – elementów, które podlegają dużemu 
obciążeniu.

Poliwęglany (PC)
Termin poliwęglan określa polimer termoplastyczny. 
Do wyprodukowania przedmiotów poliwęglan jest 
topiony i wprowadzany pod ciśnieniem do matrycy, 
aby przyjął żądaną formę.
Istnieją dwa główne procesy produkcji wyrobów 
wykonanych z poliwęglanu:
• Ekstruzja: podczas tego procesu, podgrzany 
uprzednio polimer przechodzi pod ciśnieniem przez 
linię technologiczną, która nadaje mu końcową 
formę. Przy użyciu tego procesu można wykonywać 
rury, arkusze i kształtowniki
• Wytłaczanie wtryskowe: w tym procesie 
polimer ma postać granulek i po podgrzaniu jest 
wtryskiwany do ukształtowanej i schłodzonej 
matrycy, która nadaje mu kształt i trwałość . Przy 
użyciu tego procesu - najczęściej stosowanego 
– można wykonać wiele wyrobów dla różnych 
sektorów.
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Zalety poliwęglanu
Poliwęglan ma doskonałe właściwości:
• doskonałe właściwości mechaniczne, cieplne i 
elektryczne;
• wysoka odporność na ogień i uderzenia i duża 
elastyczność.
• łatwy do obróbki i do ponownego przetworzenia
Te właściwości sprawiają, że materiał nadaje 
się do różnorodnych zastosowań: od przemysłu 
samochodowego do opakowaniowego, od sprzętu 
agd do przedmiotów codziennego użytku. Kartell 
udowodnił, będąc pionierem pod tym względem 
pionierem w branży, doskonałe możliwości 
zastosowania poliwęglanu również w branży 
meblarskiej i wystroju wnętrz.

Polichlorek winylu (Pvc) 
Polichlorek winylu (skrót PVC) ma budowę 
chemiczną podobną do polietylenu, z dodatkiem 
atomów chloru. Atom chloru czyni PVC wrażliwym 
na niektóre rozpuszczalniki, ale jednocześnie 
bardziej odpornym w niektórych zastosowaniach 
( PVC ma dużą odporność na tłuszcze i niską 
przepuszczalność gazów). Polichlorek winylu jest 
przezroczysty, z lekkim niebieskawym odcieniem, 
ale może też być barwiony na wiele różnych tonacji.

Styren akrylonitryl (SAN)
Tworzywo styren-akrylonitryl (skrót SAN) należy 
do rodziny styrenów i jest jednym z najlepszych 
materiałów pod katem właściwości mechanicznych. 
Jest materiałem twardym, solidnym i może być 
przezroczysty lub matowy. Przedmioty wykonane 
z tego tworzywa charakteryzują dużą stabilnością 
wymiarów i są “łatwe” do wytłoczenia metodą 
wtryskową.

DUROPLASTY

Duroplasty to żywice, które po poddaniu polimeryzacji 
pod wpływem ciepła lub innego środka, nie mogą już 
powrócić do pierwotnego stanu. Przed tłoczeniem tj. 
przed przekształceniem, również duroplasty mają 
budowę łańcuchową. Podczas polimeryzacji ulegają 
usieciowaniu tj. tworzą skrzyżowane z sąsiadującymi 
cząsteczkami ugrupowania atomowe kreując 
skomplikowaną sieć. To właśnie te skrzyżowane 
ugrupowania atomowe uniemożliwiają uplastycznienie 
przy ponownym zastosowaniu ciepła w trakcie 
obróbki. Nadmierna ilość ciepła powoduje degradację 
polimeru. Żywice termoutwardzalne stosowane do 
produkcji wyrobów Kartell to PUR (poliuretan), SMC 
(Sheet Molding Compound) i BMC (Bulk Molding 
Compound) oraz melamina.
Poliuretany (PUR)
Poliuretan (skrót PU) składa się z dwóch 
składników chemicznych, poliolu i izocyjanianu, 
które w różnym połączeniu procentowym tworzą 
niezliczoną ilość materiałów o odmiennych, a nawet 

przeciwstawnych właściwościach: od miękkiego 
poliuretanu stosowanego w przemyśle tapicerskim 
do poliuretanu twardego, używanego na przykład 
do wykonania blatów ruchomych stolików Battista 
zaprojektowanych przez Antonia Citterio. 

Melamina
Żywice melaminowe – zwane popularnie melaminą 
- są termoutwardzalne, bez koloru i zapachu, 
odporne na wodę, czynniki chemiczne, tarcie, 
ciepło i mają dużą przejrzystość w odniesieniu do 
promieniowania świetlnego.
Żywice melaminowe są stosowane głównie do 
produkcji zastaw stołowych (przede wszystkim 
talerzy), laminatów z tworzywa, drobnego sprzętu 
kuchennego.
Akcesoria i talerze wykonane z melaminy nie 
są odporne na mikrofale, gdyż pochłaniają 
promieniowanie i nagrzewają się.

SMC I BMC

Są to żywice termoutwardzalne z dodatkiem żywic 
termoplastycznych i włókna szklanego. Różnica 
między dwoma żywicami polega na sposobie 
impregnacji: w SMC żywica jest nasycana na 
podkładzie (sheet) ze szklanego włókna, podczas, 
gdy w BMC to masa wytłoczeniowa nasyca luźno 
rozmieszczone włókna szklane. Naturalnie dodatek 
szklanego włókna służy do uzyskania szczególnie 
wytrzymałego materiału stosowanego w blatach stołów 
Miss Balů zaprojektowanych przez Philippa Starcka.

Poliester wzmocniony szklanym włóknem (GRP)
Należy do rodziny duroplastów, ma wysokie 
właściwości mechaniczne, do tego stopnia, że 
jest też stosowany w przemyśle samochodowym 
i elektronicznym. Z czasem przyjęły się dwa 
rodzaje technologii umożliwiające oszczędne 
wykorzystanie tego materiału do produkcji 
wyrobów wieloseryjnych, SMC (sheet moulding 
compound), gdzie żywica nasyca podkładkę 
(sheet) z włókna szklanego i BMC (bulk 
moulding compound), gdzie żywica nasyca 
luźno rozmieszczone włókna szklane. Dzięki 
tej technologii oraz wysokim właściwościom 
mechanicznym materiału, przewyższającym cechy 
termoplastów nawet dziesięciokrotnie, można 
uzyskać produkty o dużym stopniu technologii, 
które w wielu przypadkach są w stanie zastąpić 
stal oraz odlewanie metodą wysokociśnieniową. 

DREWNO

Naturalne drewno jest pochodzenia roślinnego, 
zarówno od drzew iglastych, jak i liściastych, i z 
punktu widzenia handlowego jest sklasyfikowane 
jako miękkie lub twarde. Drewno stosowane przez 
Kartell należy do najlepszych materiałów dostępnych 

na rynku i jest poddane obróbce z zastosowaniem 
najlepszych technologii tak, by zagwarantować 
odporność na naprężenia i trwałość przestrzegając 
jednocześnie przewidziane normy ekologiczne. 
Między poszczególnymi partiami drewna mogą 
wystąpić różnice kolorystyczne wynikające z 
naturalnego pochodzenia materiału. Laminat z 
tworzywa, który jest czasami łączony z drewnem jest 
materiałem uzyskanym w wyniki procesu powlekania 
i składa się z plastycznych żywic fenolowych 
i melaminowych oraz z termoutwardzalnych 
polimerów. Jest wykorzystywany w przemyśle 
meblarskim i do wystroju wnętrz do powlekania 
drewnianych paneli takich jak sklejki, płyty MDF, 
paneli bębnowanych, itp.

METALE I LAKIERY

Zastosowanie metali w produkcji mebli Kartell 
ogranicza się do ich części konstrukcyjnych lub do 
ewentualnego podkreślenia szczególnych wartości 
estetycznych. Obróbka metali jest wykonywana za 
pośrednictwem wytłaczania i odlewania metodą 
wysokociśnieniową. W celu polepszenia jakości 
powierzchniowej oraz estetycznej metalowe 
elementy są często malowane proszkowo: w tym 
przypadku są używane lakiery proszkowe, które 
mogą być elektrycznie naładowane gwarantując w 
ten sposób optymalne przyleganie do metalowej 
powierzchni. Najczęściej stosowanym lakierem są 
proszki epoksydowo-poliestrowe. Takie właściwości 
jak twardość, odporność na działanie czynników 
atmosferycznych, światła, ścieranie powodują, 
że wykonane z tych materiałów produkty mogą 
egzystować również na zewnątrz budynku. 
Odlewanie metodą wysokociśnieniową jest 
wykorzystywane przede wszystkim do otrzymania 
skomplikowanych efektów estetycznych np. nóżki 
ruchomych stolików Battista i Gastone projektu 
Antonia Citterio. Elementy odlewane metodą 
wysokociśnieniową mogą być użyte w formie 
naturalnej lub malowane proszkowo.

W wielu produktach lub komponentach produktów 
z tworzywa są stosowane tradycjonalne lakiery 
jak np. emalie akrylowe lub poliuretanowe. W tym 
przypadku powłoka lakierowa służy do polepszenia 
estetycznego wyglądu wykończenia powierzchni i 
zwiększenia jej żywotności.
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W celu jak najlepszego zachowania w czasie 
oryginalnych cech materiałów, z których zostały 
wykonane meble Kartell należy przestrzegać kilku, 
prostych zaleceń właściwych dla danego materiału.

TWORZYWA SZTUCZNE

Czyszczenie. Ogólnie każda powierzchnia z tworzywa 
może być utrzymywana w czystości za pomocą 
wilgotnej szmatki nasączonej płynnym detergentem 
dostępnym w handlu lub, lepiej, jego roztworem 
wodnym.
Należy stanowczo unikać stosowania: acetonu,  
trichloroetylenu, amoniaku, alkoholu etylowego i 
detergentów zawierających nawet niewielkie ilości 
tych substancji, gdyż niszczą one w nieodwołalny 
sposób tworzywo plastyczne, z którego są wykonane 
produkty. 
Zaleca się zawsze używanie wilgotnej szmatki, gdyż 
w innym przypadku plastikowa powierzchnia naładuje 
się elektrostatycznie przyciągając kurz.
Oprócz cytowanych powyżej substancji korozyjnych 
należy też unikać stosowania substancji ściernych 
typu detergentów w proszku, ściernych past 
oraz środków czyszczących mających szorstką 
powierzchnię jak szorstkie gąbki lub myjki.

Użytkowanie. Z tych samych powodów należy 
unikać przesuwania po powierzchni przedmiotów, 
które mogłyby ją porysować. W produktach Kartell, 
odporność powierzchniowa jest często zwiększona 
malowaniem proszkowym zapewniającym optymalną 
trwałość, lecz szorstkie przedmioty mogą, w 
oczywisty sposób, uszkodzić ich powierzchnię 
podobnie jak to ma miejsce dla produktów 
wykonanych z drewna lub metalu. Należy też 
pamiętać o tym, że odporność tworzywa na wysoką 
temperaturę jest ograniczona, a zatem powinno się 
unikać stawiania na ich powierzchni gorących naczyń 
kuchennych; wystarczy pamiętać o tym, aby zawsze 
podłożyć zwykłą podkładkę pod naczynia kuchenne. 

DREWNO

Czyszczenie. Podobnie jak do powierzchni z 
tworzywa, również do czyszczenia powierzchni 
drewnianych wystarczy miękka, wi lgotna 
szmatka. Nie należy używać alkoholu lub 
odplamiaczy. W celu dokładnego wyczyszczenia 
należy dodać niewielką i lość p ł ynnego, 
delikatnego detergentu i przesuwać szmatkę  
w kierunku słojów tak, by usunąć zabrudzenia również 
z najmniejszych porów. Następnie, należy przemyć 
powierzchnię dobrze wyciśniętą szmatką i wysuszyć. 
Należy absolutnie unikać stosowania acetonu, 
trichloetylenu i amoniaku.

Użytkowanie. Wilgotność może spowodować 
całkiem naturalne przekształcenia. Nasze drewno 

dobrze toleruje normalne warunki wilgotności i 
temperatury. Mogą mieć miejsce niewielkie różnice 
kolorystyczne między poszczególnymi partiami, które 
z czasem ulegają zatarciu. Z upływem czasu barwy 
drewna ulegają modyfikacji. W celu opóźnienia tego 
procesu, zaleca się, aby nie wystawiać materiału na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

METAL

Czyszczenie. Zwykłe zabrudzenie obecne na 
stalowej lub aluminiowej powierzchni, zarówno 
naturalnej, jak i lakierowanej, powinno być usunięte 
przy użyciu wody (najlepiej ciepłej) i delikatnego 
płynnego detergentu; wysuszyć miękką szmatką 
lub irchą. następnie należy osuszyć powierzchnię 
miękką, zwykłą szmatką lub szmatką irchową. 
Należy absolutnie unikać stosowania detergentów 
w proszku, ściernych lub stalowych myjek, które 
mogłyby zarysować powierzchnię; oprócz tego, 
należy też unikać stosowania płynnych detergentów 
zawierających chlor lub jego pochodne jak środki 
bielące lub kwas solny.

Użytkowanie. W trakcie użytkowania należy 
pamiętać o tym, aby metalowe powierzchnie nie 
stykały się przez długi okres czasu z sokiem 
grejfrutowym, cocacolą, solą, kawą, gdyż 
mogą nieodwracalnie uszkodzić stalowe lub 
aluminiowe powierzchnie. Aby usunąć czarne 
plamy z aluminiowych nóg mebli zaleca się użycie 
specjalnie do tego celu przeznaczonych środków. 
Można też użyć delikatnych past używanych  
w branży samochodowej.

OBICIA

Kartell używa różnego typu obić i w związku z tym 
każdy jego produkt posiada na wewnętrznej etykietce 
instrukcje odnośnie czyszczenia i użytkowania.

8. Uzytkowanie i konserwacja
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1200 DUNE 117 
 mała taca
1201 DUNE 117 
 mała taca - wykończenie metalizowane
1205 I.D. ISH BY D'O 109 
 Autumn - talerz
1206 I.D. ISH BY D'O 109 
 Spring - talerz
1207 I.D. ISH BY D'O 109 
 Summer - talerz
1208 I.D. ISH BY D'O 109 
 Winter - talerz
1210 DUNE 117 
 duża taca
1211 DUNE 117 
 duża taca - wykończenie metalizowane
1215 I SHINE 120 
 wazon
1218 I SHINE 120 
 miseczka
1220 MOON 116 
 talerz dekoracyjny
1221 SHIBUYA 116 
 wazon
1225 MATELASSÉ 119 
 wazon
1226 JELLY 112 
 talerz dekoracyjny
1227 JELLY 112 
 wazon
1227 JELLY 112 
 wazon - wykończenie metalizowane
1236 NAMASTÉ 108 
 komplet 3 tace
1229 SHANGHAI 113 
 wazon
1229 SHANGHAI 113 
 wazon - wykończenie metalizowane
1490 JELLIES FAMILY 110 
 karafka
1491 JELLIES FAMILY 110 
 kielich koktajlowy
1492 JELLIES FAMILY 110 
 szklanka na wodę
1493 JELLIES FAMILY 110 
 kielich do wina
1494 JELLIES FAMILY 111 
 talerz deserowy
1495 JELLIES FAMILY 111 
 talerz płaski
1496 JELLIES FAMILY 111 
 talerz głęboki
1497 JELLIES FAMILY 111 
 podstawka pod talerz
1498 JELLIES FAMILY 111 
 misa sałatkowa
1499 JELLIES FAMILY 111 
 miseczka
1900 TIC&TAC 115 
 zegar naścienny
1910 TIC&TAC 115 
 zegar naścienny - kolory metalizowane
1955 ABBRACCIAIO 114 
 świecznik
1956 ABBRACCIAIO 114 
 świecznik - złocony
2000  MOBIL 102 
 kontenerek i stolik na kółkach
2001  MOBIL 102 
 kontenerek i stolik na nóżkach
2004 MOBIL 102 
 2 kontenerki na kółkach
2005 MOBIL 102 
 2 kontenerki na nóżkach
2010 MOBIL 102 
 3 kontenerki na kółkach
2011 MOBIL  102 
 3 kontenerki na nóżkach
2020 MOBIL 102 
 3 kontenerki i 1 stolik na kółkach
2021  MOBIL 103 
 3 kontenerki i 1 stolik na nóżkach
2024 MOBIL 103 
 4 kontenerki na kółkach
2025 MOBIL 103 
 4 kontenerki na nóżkach
2034 MOBIL 103 
 5 kontenerki na kółkach
2035 MOBIL 103 
 5 kontenerki na nóżkach
2040 MOBIL 103 
 6 kontenerki na kółkach
2041 MOBIL 103 
 6 kontenerki na nóżkach
2320 MOBIL Z UCHWYTEM 104 
 4 kontenerki na kółkach
2321  MOBIL Z UCHWYTEM 104 
 4 kontenerki na nóżkach
2330 MOBIL Z UCHWYTEM 104 
 3 kontenerki i 1 stolik na kółkach
2331  MOBIL Z UCHWYTEM 104 
 3 kontenerki i 1 stolik na nóżkach
2334  MOBIL Z UCHWYTEM 104 
 4 kontenerki i 1 stolik na kółkach
2335  MOBIL Z UCHWYTEM 104 
 4 kontenerki i 1 stolik na nóżkach
2810 NIHAU 57 
 krzesło
2852 LOULOU GHOST 15 
 fotelik dziecinny

2854EE LOULOU GHOST 15 
 fotelik dziecinny - niestandardowy
2869 MAUI  46 
 krzesło ze stolikiem po lewej stronie
2870 MAUI  46 
 krzesło
2871 MAUI  46 
 krzesło – opakowanie zawierające 4 sztuk
2872 MAUI  46 
 fotelik
2873 MAUI  47 
 zaczep łączący
2874 MAUI  46 
 krzesło ze stolikiem po prawej stronie
2875 MAUI  47 
 kółka do krzeseł
2878 MAUI  47 
 krzesło na kółkach z siłownikiem
2879 MAUI  47 
 fotele na kółkach z siłownikiem
2880 MAUI  49 
 stół kwadratowy
2881 MAUI  49 
 stół prostokątny
2882 MAUI  49 
 stół prostokątny
2883 MAUI  49 
 stół okrągły
2885 MAUI  49 
 stół owalny
2891 MAUI  46 
 krzesło w wersji samogaszącej
2893 MAUI SOFT 48 
 fotelik - tkanina Trevira™
2895 MAUI SOFT 48 
 krzesło - tkanina Trevira™
2896 MAUI SOFT 48 
 fotelik - tkanina Kvadrat®
2897 MAUI SOFT 48 
 fotelik na kółkach z pompą - tkanina Trevira™
3210 GHOST BUSTER 96 
 komoda
3220 SMALL GHOST BUSTER 97 
 nakastlik
3500  OPTIC 132 
 kontenerek 
3510 OPTIC 132 
 kontenerek z drzwiczkami 
4180 CLAP 30 
 fotelik powlekany - tkanina klienta
4181 CLAP 31 
 fotelik powlekany - tkanina jednokolorowa
4182 CLAP 30 
 fotelik powlekany - tkanina melanżowa
4192 MADEMOISELLE KRAVITZ 32 
 fotelik powlekany
4193 MADEMOISELLE KRAVITZ 32 
 fotelik powlekany
4200 TOPTOP 87 
 stół okrągły
4201 TOPTOP 87 
 stół kwadratowy
4202 TOPTOP 87 
 stół okrągły
4203 TOPTOP 87 
 stół kwadratowy
4210 TOPTOP 87 
 stół okrągły
4211 TOPTOP 87 
 stół kwadratowy
4212 TOPTOP 87 
 stół okrągły
4213 TOPTOP 87 
 stół kwadratowy
4245 TOPTOP 86 
 stół prostokątny
4246 TOPTOP 86 
 stół prostokątny
4247 TOPTOP 86 
 stół kwadratowy
4255 TOPTOP 86 
 stół prostokątny ze szklanym blatem 
4256 TOPTOP 86 
 stół prostokątny ze szklanym blatem
4257 TOPTOP 86 
 stół kwadratowy ze szklanym blatem
4262 TOPTOP 89 
 stół okrągły
4263 TOPTOP 89 
 stół kwadratowy
4272 TOPTOP 89 
 stół okrągły
4273 TOPTOP 89 
 stół kwadratowy
4280 TOPTOP 88 
 stół okrągły
4281 TOPTOP 88 
 stół kwadratowy
4282 TOPTOP 84 
 stół okrągły
4283 TOPTOP 84 
 stół kwadratowy
4290 TOPTOP 88 
 stół okrągły
4291 TOPTOP 88 
 stół kwadratowy
4292 TOPTOP 88 
 stół okrągły
4293 TOPTOP 88 
 stół kwadratowy

4330 TOPTOP DLA DR. YES 51 
 stół okrągły
4331 TOPTOP DLA DR. YES 51 
 stół kwadratowy
4332 TOPTOP DLA DR. YES 51 
 stół okrągły
4333 TOPTOP DLA DR. YES 51 
 stół kwadratowy
4346 TOPTOP DLA DR. YES 51 
 stół okrągły
4347 TOPTOP DLA DR. YES 51 
 stół kwadratowy
4348 TOPTOP DLA DR. YES 51 
 stół okrągły
4349 TOPTOP DLA DR. YES 51 
 stół kwadratowy
4392 MADEMOISELLE KRAVITZ 32 
 fotelik wyściełany - poszycie z rafii
4393 MADEMOISELLE KRAVITZ 32 
 fotelik wyściełany - poszycie z rafii
4410 TRAYS 98 
 stolik 80 x 40
4412 TRAYS 98 
 stolik 80 x 80
4414 TRAYS 98 
 stolik 140 x 40
4416 TRAYS 98 
 stolik na kółkach - trójpoziomowy
4418 TRAYS 98 
 regał na książki
4460 BATTISTA 100 
 stół rozkładany 
4460 BATTISTA 100 
 stół rozkładany 
4465 FLIP 99 
 składany stolik na kółkach
4470 GASTONE 101 
 składany stolik na kółkach
4506 SPOON TABLE 55 
 stolik składany - mały
4507 SPOON TABLE 55 
 stolik składany - średni
4508 SPOON TABLE 55 
 stolik składany - duży
4511 MAX  90 
 stół na kółkach
4512 MAX  90 
 stół na kółkach
4516 MAX    90 
 stół na nóżkach
4517 MAX  90 
 stół na nóżkach
4522 FOUR 92 
 stół
4523 FOUR 92 
 stół
4524 FOUR 92 
 stół
4525 FOUR 92 
 stół
4527 FOUR 92 
 stół
4528 FOUR 92 
 stół
4529 FOUR 92 
 stół
4530 FOUR 92 
 stół
4536 DR. NA 53 
 stół
4543 MISS BALÙ 61 
 stolik kwadratowy
4549 MISS BALÙ 61 
 stolik okrągły
4551 MISS BALÙ 61 
 stół okrągły
4560 GLOSSY 91 
 stół kwadratowy
4561 GLOSSY 91 
 stół okrągły
4562 GLOSSY 91 
 stół owalny
4570 GLOSSY 91 
 stół kwadratowy
4571 GLOSSY 91 
 stół okrągły
4670 KOSZYK NA ŚMIECI 143 
 kosz okrągły
4676 STOJAK NA CZASOPISMA 139 
 Stojak na czasopisma
4679 FRONT PAGE 138 
 Stojak na czasopisma
4702 WIESZAK 172 
 wieszak naścienny
4713 WIESZAK 172 
 wieszak naścienny - wykończenie metalizowane
4760 REGAŁ MODUŁOWY 106 
 złącze kątowe
4761 REGAŁ MODUŁOWY 106 
 złącze potrójne
4762 REGAŁ MODUŁOWY 106 
 złącze poczwórne
4763 REGAŁ MODUŁOWY 106 
 krótki panel
4764 REGAŁ MODUŁOWY 106 
 średni panel
4765 REGAŁ MODUŁOWY 106 
 długi panel
4766 REGAŁ MODUŁOWY 106 
 maxi panel
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4767 REGAŁ MODUŁOWY 107 
 skład
4768 REGAŁ MODUŁOWY 107 
 skład
4769 REGAŁ MODUŁOWY 107 
 skład
4770 REGAŁ MODUŁOWY 106 
 Sześcian do sztaplowania
4772 ZOOOM 84 
 stół - mały
4773 ZOOOM 84 
 stół - średni
4774 ZOOOM 84 
 stół - duży
4776 ZOOOM 85 
 stół rozkładany- mały
4777 ZOOOM 85 
 stół rozkładany- średni
4778 ZOOOM 85 
 stół rozkładany- duży
4806 MAUNA-KEA 63 
 fotel z oparciem
4818 HONEYCOMB 58 
 Krzesło składane
4819 SPOON CHAIR 54 
 fotel obrotowy
4828 SPOON 56 
 taboret
4835 ERO|S|  23 
 fotel obrotowy
4837 ERO|S|  23 
 fotel
4848 DR. NO 52 
 fotel
4850 LA MARIE 17 
 krzesło
4852 LOUIS GHOST 14 
 fotelik
4853 LOUIS GHOST 14 
 fotel – opakowanie zawierające 4 sztuk
4854 LOUIS GHOST 14 
 fotel dekorowany
4854EE LOUIS GHOST 14 
 fotel dekorowany niestandardowy
4856 VICTORIA GHOST 16 
 krzesło – opakowanie zawierające 4 sztuk
4857 VICTORIA GHOST 16 
 krzesło
4860 HI-GLOB 60 
 taboret do sztaplowania
4864 DOLLY  59 
 krzesło składane
4868 LIZZ  36 
 krzesło
4869 LIZZ MAT 37 
 krzesło
4876 DR. GLOB 60 
 krzesło do sztaplowania
4884 MAUNA-KEA 63 
 średni taboret h.65
4892 MADEMOISELLE 34 
 fotel tapicerowany
4893 MADEMOISELLE 34 
 fotel tapicerowany
4895 MADEMOISELLE 33-34 
 fotel tapicerowany
4896 MADEMOISELLE 33-34 
 fotel tapicerowany
4897 CHARLES GHOST 19 
 taboret
4898 CHARLES GHOST 19 
 taboret
4899 CHARLES GHOST 19 
 taboret
4931 ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 skład
4932 ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 skład 
 silver
4933 ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 skład
4934 ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 skład - silver
4935 ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 skład
4936 ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 skład - silver
4953 ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 element okrągły niski
4953* ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 element okrągły niski - silver
4955 ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 element okrągły wysoki
4955* ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 element okrągły wysoki - silver
4959 ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 taca/pokrywa okrągła
4959* ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 taca/pokrywa okrągła - silver
4966 ELEMENTY MODUŁOWE 133 
 2 elementy z tacą
4966* ELEMENTY MODUŁOWE 133 
 2 elementy z tacą - silver
4967 ELEMENTY MODUŁOWE 133 
 3 elementy z tacą
4967* ELEMENTY MODUŁOWE 133 
 3 elementy z tacą - silver
4970 ELEMENTY MODUŁOWE 135 
 element kwadratowy niski
4972 ELEMENTY MODUŁOWE 135 
 taca/pokrywa kwadratowa

4978 ELEMENTY MODUŁOWE 135 
 drzwiczki do artykułu 4979
4979 ELEMENTY MODUŁOWE 135 
 element kwadratowy wysoki
5000 INVISIBLE SIDE 95 
 konsoleta
5005 INVISIBLE SIDE 95 
 stolik pomocniczy
5070 INVISIBLE TABLE 94 
 stół
5075 INVISIBLE TABLE 94 
 stolik
5160 SEGMENTY 175 
 wieszak stojący ze stojakiem na parasole
5165 SEGMENTY 175 
 wieszak naścienny
5200 FORM  70 
 fotel
5522 FOUR OUTDOOR 93 
 stół do użytku na zewnątrz - mały
5523 FOUR OUTDOOR 93 
 stół do użytku na zewnątrz - średni
5524 FOUR OUTDOOR 93 
 stół do użytku na zewnątrz - duży
4936 ELEMENTY MODUŁOWE 134 
 skład - silver
5805 DR. YES 50 
 fotelik
5810 THALYA 38 
 krzesło
5811 THALYA MAT 39 
 krzesło
5820 AMI AMI 40 
 krzesło
5825 AMI AMI 41 
 stół
5830 PAPYRUS 35 
 fotelik
5840 MR. IMPOSSIBLE  42 
 fotelik
5841 SUPER IMPOSSIBLE  43 
 fotelik
5850N HI-CUT 45 
 krzesło z czarnym korpusem 
5850B HI-CUT 45 
 krzesło z przezroczystym korpusem
5850W HI-CUT 45 
 krzesło z białym korpusem
5853 LOUIS GHOST 14 
 fotel - wersja ogniotrwała
5856 VICTORIA GHOST 16 
 krzesło - wersja ogniotrwała
5864 MASTERS 20 
 krzesło - wersja metalizowana
5865 MASTERS 21 
 krzesło
5866 MASTERS 21 
 krzesło – opakowanie zawierające 4 sztuk
5867 JOE COLOMBO 66 
 fotel
5868 MASTERS STOOL 22 
 taboret - h.109 cm
5869 MASTERS STOOL 22 
 taboret - h.99 cm
5875 AUDREY 26 
 krzesło lakierowane
5876 AUDREY 26 
 fotel lakierowany
5877 AUDREY 27 
 krzesło polerowane
5878 AUDREY 27 
 fotel polerowany
5880 FRILLY 44 
 krzesło 
5885 MISS LESS 64 
 krzesło
5890 ONE MORE 18 
 taboret z owalnym oparciem - h.100cm
5891 ONE MORE 18 
 taboret z owalnym oparciem - h.110cm
5895 ONE MORE PLEASE 18 
 taboret z kwadratowym oparciem - h.100cm
5896 ONE MORE 18 
 taboret z kwadratowym oparciem - h.110cm
5950 COMBACK 24 
 krzesło - z płozami
5952 COMBACK 24 
 krzesło - obrotowe
5954 COMBACK 25 
 krzesło - cztery nóżki
5956 COMBACK 25 
 krzesło bujane
5966 ELEMENTY MODUŁOWE 133 
 2 elementy - wersja metalizowana
5967 ELEMENTY MODUŁOWE 133 
 3 elementy - wersja metalizowana
5975 AUDREY SOFT 28 
 krzesło lakierowane powlekane tkaniną Trevira™
5976 AUDREY SOFT 28 
 fotel lakierowany powlekany tkaniną Trevira™
5977 AUDREY SOFT 28 
 krzesło polerowane powlekane tkaniną Trevira™
5978 AUDREY SOFT 28 
 fotel polerowany  
 powlekane tkaniną Trevira™
5985 AUDREY SOFT 28 
 krzesło lakierowane powlekane tkaniną Lycra
5986 AUDREY SOFT 28 
 fotel lakierowany powlekany tkaniną Lycra
5987 AUDREY SOFT 28 
 krzesło polerowane powlekane tkaniną Lycra

5988 AUDREY SOFT 28 
 fotel polerowany powlekany tkaniną Lycra
5995 AUDREY SOFT 29 
 krzesło lakierowane  
 powlekane tkaniną Kvadrat®
5996 AUDREY SOFT 29 
 fotel lakierowany  
 powlekane tkaniną Kvadrat®
5997 AUDREY SOFT 29 
 krzesło polerowane  
 powlekane tkaniną Kvadrat®
5998 AUDREY SOFT 29 
 fotel polerowany  
 powlekane tkaniną Kvadrat®
6001 POP 80 
6201 fotel
A6001 POP 80 
A6201 fotel - wersja ogniotrwała
6002 POP 80 
6202 sofa dwuosobowa
A6002 POP 80 
A6202  sofa dwuosobowa - wersja ogniotrwała
6003 POP 80 
6203  sofa 3-osobowa  
A6003 POP 80 
A6203 sofa 3-osobowa - wersja ogniotrwała
6004 POP 80 
6204 dodatkowe miejsce
A6004 POP 80 
A6204 dodatkowe miejsce - wersja ogniotrwała
6006 POP LEN 79 
6206 fotel
6007 POP LEN 79 
6207 sofa dwuosobowa
6008 POP LEN 79 
6208 sofa 3-osobowa 
6009 POP LEN 79 
6209 dodatkowe miejsce 
6011 POP TREVIRA™ 78 
6211 fotel 
A6011 POP TREVIRA™ 78 
A6211 fotel - wersja ogniotrwała
6012 POP TREVIRA™ 78 
6212 sofa dwuosobowa 
A6012 POP TREVIRA™ 78 
A6212 sofa dwuosobowa - wersja ogniotrwała
6013 POP TREVIRA™ 78 
6213 sofa 3-osobowa 
A6013 POP TREVIRA™ 78 
A6213 sofa 3-osobowa - wersja ogniotrwała
6014 POP TREVIRA™ 78 
6214 dodatkowe miejsce 
A6014 POP TREVIRA™ 78 
A6214 odatkowe miejsce - wersja ogniotrwała
6025 TRIX  71 
 zestaw siedzisk
6040 LCP 67 
 szezlong
6041 POP BAWEŁNA 78 
6241 fotel
A6041 POP BAWEŁNA 78 
A6241 fotel - wersja ogniotrwała
6042 POP BAWEŁNA 78 
6242 sofa 2-osobowa 
A6042 POP BAWEŁNA 78 
A6242 sofa dwuosobowa - wersja ogniotrwała
6043 POP BAWEŁNA 78 
6243 sofa 3-osobowa
A6043 POP BAWEŁNA 78 
A6243 sofa 3-osobowa - wersja ogniotrwała
6044 POP BAWEŁNA 78 
6244 dodatkowe miejsce
A6044 POP BAWEŁNA 78 
6244 dodatkowe miejsce 
 wersja ogniotrwała
6045 MAGIC HOLE 68 
 sofa
6046 MAGIC HOLE 68 
 fotel
6050 BUBBLE CLUB 69 
 sofa dwuosobowa
6051 POP MISSONI 77 
6251 fotel
6052 POP MISSONI 77 
6252 sofa 2-osobowa 
6053 POP MISSONI 77 
6253 sofa 3-osobowa 
6054 POP MISSONI 77 
6254 dodatkowe miejsce 
6070 BUBBLE CLUB 69 
 fotel
6071 POP KVADRAT® 81 
6271 fotel 
A6071 POP KVADRAT® 81 
A6271 fotel - wersja ogniotrwała
6072 POP KVADRAT® 81 
6272 sofa 2-osobowa 
A6072 POP KVADRAT® 81 
A6272 sofa dwuosobowa - wersja ogniotrwała
6073 POP KVADRAT® 81 
6273 sofa 3-osobowa 
A6073 POP KVADRAT® 81 
A6273 sofa 3-osobowa - wersja ogniotrwała
6074 POP KVADRAT® 81 
6274 dodatkowe miejsce 
A6074 POP KVADRAT® 81 
A6274 dodatkowe miejsce - wersja ogniotrwała
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6080 BUBBLE CLUB 69 
 stolik
6085 FOLIAGE 73 
 sofa
6086 FOLIAGE 72 
 fotel
6090 PLASTICS 83 
 pouf
6091 PLASTICS 83 
 pouf ogniotrwały
6092 PLASTICS 83 
 fotel
6093 PLASTICS 83 
 fotel ogniotrwały
6094 PLASTICS 83 
 fotel pr
6095 PLASTICS 83 
 fotel pr ogniotrwały
6096 PLASTICS 83 
 fotel lw 
6097 PLASTICS 83 
 fotel lw ogniotrwały
6400 UNCLE JACK 65 
 sofa
6410 UNCLE JACK 65 
 fotel
6819 SPOON CHAIR 54 
 fotel obrotowy ogniotrwały
6892 MADEMOISELLE 34 
 fotel tapicerowany – obicie Missoni 
 ogniotrwały 
6893 MADEMOISELLE 34 
 fotel tapicerowany – obicie Missoni 
 ogniotrwały
6895 MADEMOISELLE 34 
 fotelik wyściełany - pokrycie Moschino 
 ogniotrwały 
6896 MADEMOISELLE 34 
 fotelik wyściełany - pokrycie Moschino 
 ogniotrwały
7000 TIRAMISÙ 140 
 drabinka składana
7030 UPPER 141 
 drabinka składana
7041 POP OUTDOOR 75-76 
7241 fotel 
7042 POP OUTDOOR 75-76 
7242 sofa dwuosobowa
7043 POP OUTDOOR 75-76 
7243 sofa 3-osobowa 
7044 POP OUTDOOR 75-76 
7244 dodatkowe miejsce
7060 POP DUO 74 
7260 fotel
7060 POP DUO 74 
A7260 fotel - wersja ogniotrwała
7070 POP DUO 74 
7270 sofa
A7070 POP DUO 74 
A7270  sofa - wersja ogniotrwała
7085 PODUSZKA 74-82 

A7085 PODUSZKA 74-82 
 wersja ogniotrwała
7090 PLASTICS DUO 82 
 mały pouf
A7090 PLASTICS DUO 82 
 mały pouf - wersja ogniotrwała
7091 PLASTICS DUO 82 
 długi pouf
A7091 PLASTICS DUO 82 
 długi pouf - wersja ogniotrwała
7092 PLASTICS DUO 82 
 fotel - mały środkowy
A7092 PLASTICS DUO 82 
 fotel - mały środkowy ogniotrwały
7093 PLASTICS DUO 82 
 fotel - środkowy długi
A7093 PLASTICS DUO 82 
 fotel - długi środkowy ogniotrwały
7094 PLASTICS DUO 82 
 fotel - pr mały
A7094 PLASTICS DUO 82 
 fotel - pr mały środkowy ogniotrwały
7095 PLASTICS DUO 82 
 fotel - lw mały
A7095 PLASTICS DUO 82 
 fotel - lw długi ogniotrwały
7096 PLASTICS DUO 82 
 fotel - lw długi
A7096 PLASTICS DUO 82 
 fotel - lw mały ogniotrwały
7097 PLASTICS DUO 82 
 fotel - lw długi
A7097 PLASTICS DUO 82 
 fotel - lw długi ogniotrwały
7098 PLASTICS DUO 82 
 fotel - lw długi/wysoki
A7098 PLASTICS DUO 82 
 fotel - lw długi/wysoki ogniotrwały
7099 PLASTICS DUO 82 
 fotel - pr długi/wysoki
A7099 PLASTICS DUO 82 
 fotel - pr długi/wysoki ogniotrwały
7610 STOJAK NA PARASOLE 142 
 
7680 INFINITY 171 
 stojak na butelki
7900 ZESTAW 4 KÓŁEK 134-135

8003  BOOKWORM KRÓTKI - 7 PODPÓREK NA KSIĄŻKI 136 
 regał na książki
8005 BOOKWORM ŚREDNI - 11 PODPÓREK NA KSIĄŻKI 136 
 regał na książki
8008 BOOKWORM DŁUGI - 17 PODPÓREK NA KSIĄŻKI 136 
 regał na książki
8009 FPE 62 
 krzesło
8011 LOVELY RITA 137 
 regał na książki/półka
8012 SUNDIAL 105 
 regał na książki
8160 ALTA TENSIONE 173 
 wieszak stojący
8170 HANGER 174 
 wieszak stojący
8172 HANGER 174 
 krótki wieszak naścienny
8174 HANGER 174 
 długi wieszak naścienny
8176 HANGER 174 
 duży zaczep
8178 HANGER 174 
 mały zaczep
8300 FRANÇOIS GHOST 145 
 małe lustro
8305 FRANÇOIS GHOST 145 
 lustro małe - wersja metalizowana
8310 FRANÇOIS GHOST 145 
 duże lustro
8320 ONLY ME 146 
 średnie lustro
8330 ONLY ME 147 
 duże lustro
8340 ONLY ME 146 
 małe lustro
8500 T-TABLE 125 
 stolik
8501 T-TABLE 125 
 stolik
8502 T-TABLE 125 
 stolik
8600 TIPTOP/TIPTOP MONO 122-123 
 stolik
8800 STONE 131 
 taboret-stolik
8800 STONE 131 
 taboret-stolik - wersja metalizowana
8805 SPARKLE 124 
 stolik
8810 PRINCE AHA 129 
 taboret
8818 SPARKLE 124 
 taboret
8820 SAINT ESPRIT 128 
 taboret-stolik
8821 ATTILA 128 
 taboret-stolik
8822 NAPOLEON 128 
 taboret-stolik
8831 ATTILA 128 
 taboret-stolik
8832 NAPOLEON 128 
 taboret-stolik
8840 USAME 126 
 stolik
8850 JOLLY 121 
 stolik
8860 PANIER 127 
 stolik/kontenerek
8872 PANTAGRUEL  130 
 wazon
8873 GARGANTUA 130 
 wazon
8882 LA BOHÈME 2   130 
 taboret-stolik
8883 LA BOHÈME 3   130 
 taboret-stolik
8920 MISSES FLOWER POWER 144 
 wazon 
8921 MISSES FLOWER POWER 144 
 wazon
9010 EASY   168 
 lampa wisząca
9013 EASY   168 
 lampa wisząca- wersja metalizowana
9030 FL/Y   169 
 lampa wisząca
9013 FL/Y   169 
 lampa wisząca- wersja metalizowana
9040 É  166 
 lampa wisząca
9045 É  166 
 lampa naścienna
9050 TAKE  162 
 lampka nocna
9060 TOOBE 161 
 lampa stojąca
9065 TOOBE 161 
 lampa biurkowa
9070 BOURGIE  154 
 lampa stołowa – dimmer
9071 BOURGIE  154 
 lampa stołowa – ON/OFF 
 (dotyczy tylko przewidzianych krajów)
9072 BOURGIE  154 
 lampa biurkowa – wersja chromowana
9074 BOURGIE  154 
 lampa biurkowa – wersja złocona
9076 BOURGIE  154 
 lampa biurkowa – wersja biało-złocona

9080 GÈ   167 
 lampa wisząca
9082 GÈ   167 
 lampa wisząca
9090 NEUTRA 170 
 lampa wisząca
9100 CINDY 163 
 lampa biurkowa
9110 LIGHT-AIR 156 
 abażur - tkanina
9120 LIGHT-AIR 157 
 kinkiet - rzeźbiony
9125 LIGHT-AIR 156 
 kinkiet - tkanina
9130 LIGHT-AIR 157 
 wersja podwieszana - rzeźbiona
9131 LIGHT-AIR 156 
 wersja podwieszana - tkanina
9135 LIGHT-AIR 157 
 abażur - rzeźbiony
9140 BATTERY 155 
 lampka nocna
9145 BATTERY 155 
 abażur - wersja metalizowana
9150 TATÌ 160 
 lampa biurkowa
9160 TATÌ 160 
 lampa biurkowa
9170 TATÌ 160 
 lampa biurkowa
9250 BLOOM 164 
 lampa wisząca
9260 BLOOM 165 
 lampa wisząca - mała
9263 BLOOM 165 
 lampa podwieszana - mała - wersja metalizowana
9265 BLOOM 165 
 lampa wisząca - średnia
9268 BLOOM 165 
 lampa podwieszana - średnia - wersja metalizowana
9270 BLOOM 165 
 kinkiet - mały
9275 BLOOM 165 
 lampa sufitowa
9280 BIG BLOOM 165 
 lampa wisząca
9300 TAJ 158 
 lampa biurkowa
9310 TAJ 158 
 lampa biurkowa
9320 TAJ MINI 159 
 lampka nocna
9325 TAJ MINI 159 
 abażur - wersja metalizowana
9340 RIFLY 153 
 lampa podwieszana - mała
9345 RIFLY 153 
 lampa podwieszana - mała - wersja metalizowana
9350 RIFLY 153 
 lampa podwieszana - średnia
9355 RIFLY 153 
 lampa podwieszana - średnia - wersja metalizowana
9360 RIFLY 153 
 lampa podwieszana - duża
9365 RIFLY 153 
 lampa podwieszana - duża - wersja metalizowana
9370 RIFLY 153 
 kinkiet
9900 MAX-BEAM 150 
 taboret
9910 SOUND-RACK 149 
 kontenerek
9920 SHELFISH 151 
 półka
9930 RAIL 152 
 uchwyt na ręcznik
9935 RAIL 152 
 uchwyt na ręcznik - średni
9940 RAIL 152 
 uchwyt na ręcznik - duży
9950 ALL SAINTS 148 
 lustro - kolory przezroczyste
9951 ALL SAINTS 148 
 lustro - kolory metalizowane
9952 ALL SAINTS 148 
 lustro - lustro pozłacane 24K
9953 ALL SAINTS 148 
 lustro podświetlane diody led
60005 POP 80 
 poszewka zapasowa
60130 POP TREVIRA™ 78 
 poszewka zapasowa
60440 POP BAWEŁNA 78 
 poszewka zapasowa
60530 POP MISSONI 77 
 poszewka zapasowa
60670 POP LEN 79 
 poszewka zapasowa
60730 POP KVADRAT® 81 
 poszewka zapasowa
70420 POP OUTDOOR 75-76 
 poszewka zapasowa
95000 KARTELL - 150 ITEMS, 150 ARTWORKS 177 
 Kartell book - 03 wersja włoska
95000 KARTELL - 150 ITEMS, 150 ARTWORKS 177 
 Kartell book - 04 wersja angielska
95100 KARTELL - THE CULTURE OF PLASTICS 176 
 Kartell book - 03 wersja IT ES POR
95100 KARTELL - THE CULTURE OF PLASTICS 176 
 Kartell book - 04 wersja EN FR DE
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Spis tresci
Stoły i krzesła strona

Louis Ghost 14

Lou Lou Ghost 15

Victoria Ghost 16

La Marie 17

One More, One More Please 18

Charles Ghost 19

Masters  20

Masters stool  22

Ero|S| 23

Comback 24

Audrey 26

Audrey Shiny 27

Audrey Soft 28

Clap 30

Mademoiselle Kravitz 32

Mademoiselle 33

Mademoiselle "à la mode" 34

Papyrus 35

Lizz 36

Lizz Mat 37

Thalya 38

Thalya Mat 39

Ami Ami 40

Ami Ami table 41

Mr. Impossible 42

Super Impossible 43

Frilly 44

Hi-Cut 45

Maui 46

Maui Soft 48

Maui table 49

Dr. YES 50

TopTop dla Dr. YES 51

Dr. NO 52

Dr. NA 53

Spoon Chair 54

Spoon Table 55

Spoon  56

strona

Nihau 57

Honeycomb 58

Dolly 59

Dr. Glob, Hi-Glob 60

Miss Balù 61

FPE 62

Mauna-Kea 63

Miss Less 64

Uncle Jack, Uncle Jim 65

Fotel Joe Colombo 66

LCP 67

Magic Hole 68

Bubble Club 69

Form 70

Trix 71

Foliage 72

Pop Duo 74

Pop 75

Plastics Duo 82

Plastics 83

Zooom 84

TopTop 86

Max   90

Glossy 91

Four   92

Four Outdoor   93

Invisible Table 94

Invisible Side 95

Ghost Buster  96

Small Ghost Buster  97

Trays 98

Aranżacja wnętrz

Flip 99

Battista 100

Gastone 101

Mobil 102

Sundial 105

Regał modułowy 106
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Spis tresci
Kartell in Tavola strona

Namasté 108

I.D. Ish by D'O 109

Jellies Family 110

Elementy aranżacji wnętrz 

Jelly 112

Shanghai 113

Abbracciaio 114

Tic&Tac 115

Moon 116

Dune 117

Shibuya 118

Matelassé 119

I Shine, U Shine 120

Jolly 121

TipTop 122

Sparkle 124

T-Table 125

Usame 126

Panier 127

Gnomes 128

Prince AHA 129

La Bohème 130

Stone 131

Optic 132

Componibili 133

Bookworm 136

Lovely Rita 137

Front Page 138

Stojaki na czasopisma 139

Tiramisù 140

Upper 141

Stojaki na parasole 142

Kosze 143

Misses Flower Power 144

François Ghost 145

Only Me 146

All Saints 148

Sound-Rack 149

 strona

Max-Beam 150

Shelfish 151

Rail 152

Oświetlenie 

Rifly 153

Bourgie 154

Battery 155

Light-Air 156

Taj 158

Taj Mini 159

Tatì 160

Toobe 161

Take 162 

Cindy 163

Bloom 164

É 166

Gè 167

Easy 168

FL/Y 169

Neutra 170

Akcesoria biurowe

Infinity 171

Wieszak 172

Alta Tensione 173

Hanger 174

Segmenti 175

Kartell Books

Kartell - The Culture of Plastics 176

kARTell - 150 items, 150 artworks 177

1. CERTYFIKATY: Odniesienia prawne 178

2. CERTYFIKATY: Normy dotyczące oświetlenia 179

3. CERTYFIKATY: ISO 9001: 2008 180

4. CERTYFIKATY: ISO 14001: 2004 181

5. Warunki sprzedaży  182

6. Reklamacje 183

7. Stosowane surowce 184

8. Użytkowanie i konserwacja 186

Organizacja sprzedaży  192
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BEATA SKWARCZYNSKA MANUELLI
via Manzoni, 70/72 
50066 Reggello (Firenze)
tel./fax +39 055 8656731
mob. +39 335 7048942
email: beatamanuelli@italianbrands.it

Organizacja sprzedazy na terenie Włoch




