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Witryna złocona, ręcznie rzeźbiona, inkrustowana
Cena; 48.000 zł netto, 11490 Euro





 Opis mebla;

Wysokość 230 cm, szerokość 150 cm, głębokość 55 cm

Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, inne…
Szyby, lustra fazowane, okucia, zawiasy, klucze w kolorze starego 
złota, patynowane, całość mebla złocona, postarzana, rzeźbiona, 
itp.…

Biblioteka w stylu angielskim tzw. otwarta



Cena 2500 zł netto, 600 Euro

Opis mebla;

Wysokość 210 cm, szerokość 92 cm, głębokość 35 cm
Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, inne…

Biblioteka angielska dębowa, regulacja wysokości półek za 
pomocą listwy zębatej – dawna metoda stosowana w meblach 
antycznych ( siedemnastowieczne rozwiązanie ), krawędzie 
zewnętrzne półek zdobione ryflowanym wzorkiem.

Biblioteka angielska dębowa tzw. półotwarta, bielona



Cena; 4500 zł netto, 1076 Euro

Opis mebla;

Wymiary biblioteki;

Długość; 184 cm
Wysokość; 230 cm
Głębokość; 40 cm

Wykończenie dąb bielony-przecierany

Możliwe zmiany; wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...
Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku



Witrynka ślicznie zdobiona
Cena 4500 zł netto, 1076 Euro

Opis mebla;

Wymiary;
Wysokość 265 cm, szerokość 110 cm, głębokość 45 cm.
Majestatyczna cudowna witrynka.

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...

Zabudowa biblioteczna angielska tzw. otwarta, dębowa
Cena 12.000 zł netto, 2870 Euro



Opis mebla;

Wysokość 240 cm, szerokość 370 cm, głębokość 40 cm

Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, inne…

Zabudowa biblioteczna angielska wykonana z dębu, kolor orzech, 
regulacja wysokości półek za pomocą listwy zębatej – dawna 
metoda stosowana w meblach antycznych ( siedemnastowieczne 
rozwiązanie ), krawędzie zewnętrzne półek zdobione ryflowanym 
wzorkiem, śliczna korona górna, całość mebla ręcznie postarzana.

Biblioteka angielska dębowa tzw. otwarta cena 22.000 zł 
netto , 5264 Euro



Opis mebla;



Biblioteka angielska dębowa tzw. otwarta 
Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku.

 

Wykończenie środkami oraz techniką angielską w wersji post  a  -  
rzanej - sekret firmy.

 

Kolor orzech, podświetlenie typu led, regulacja wysokości półek 
za pomocą drabinki i szczebelka-dawna metoda regulacji wysoko-
ści półek stosowana w meblach antycznych.

Wymiary biblioteki;

Długość; 720 cm

Wysokość; 230 cm

Głębokość; 35 cm

Biblioteka ręcznie rzeźbiona, pozłacana, wymiary; dłu-
gość 500 cm, wysokość 220 cm, głębokość 45 cm, cena 
145.000 zł netto,  34689 Euro



Biblioteka dębowa bielona tzw. zamknięta.
Cena 35.000 zł netto,  8374 Euro



Opis mebla;

Wysokość 270 cm, szerokość 600 cm, głębokość 45 cm dół, 
35 cm góra.

Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, inne…

Zabudowa biblioteczna angielska wykonana z dębu, kolor 
dąb bielony-woskowany, regulacja wysokości półek za 
pomocą listwy zębatej – dawna metoda stosowana w 
meblach antycznych ( siedemnastowieczne rozwiązanie ), 
krawędzie zewnętrzne półek zdobione ryflowanym 
wzorkiem, śliczna korona górna, w górnej części drzwi 
przesuwne, w dolnej części znajdują się wysuwane tacki-
pomocniki. Okucia, zawiasy, klucze w kolorze starego 
złota, patynowane - postarzane, itp.…

Biblioteka angielska mahoniowa tzw. zamknięta
Cena 38.000 zł netto, 9090 Euro



Opis mebla;

Wysokość 260 cm, szerokość 300 cm, głębokość 50 cm dół, 
40 cm góra.

Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, inne…

Zabudowa biblioteczna angielska wykonana z mahoniu, 
kolor mahoń, regulacja wysokości półek za pomocą listwy 
zębatej – dawna metoda stosowana w meblach antycznych ( 
siedemnastowieczne rozwiązanie ), krawędzie zewnętrzne 
półek zdobione ryflowanym wzorkiem, śliczna korona 
górna, w górnej części drzwi przesuwne, w dolnej części 
znajdują się wysuwane tacki-pomocniki. Okucia, zawiasy, 
klucze w kolorze starego złota, patynowane - postarzane, 
itp.…

Biblioteka angielska mahoniowa tzw. zamknięta, 
intarsjowana.
Cena 35.000 zł netto, 8373 Euro 



Opis mebla;

Wysokość 260 cm, szerokość 250 cm, głębokość 50 cm dół, 
40 cm góra, w dolnej środkowej części biblioteka 
wysunięta względem góry tzw. rozbicie linii-bryły.

Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, inne…

Zabudowa biblioteczna angielska wykonana z mahoniu, 
kolor mahoń, regulacja wysokości półek za pomocą listwy 
zębatej – dawna metoda stosowana w meblach antycznych ( 
siedemnastowieczne rozwiązanie ), krawędzie zewnętrzne 
półek zdobione ryflowanym wzorkiem, śliczna korona 
górna, w górnej części drzwi przesuwne, w dolnej części 
znajdują się wysuwane tacki-pomocniki. Okucia, zawiasy, 
klucze w kolorze starego złota, patynowane - postarzane, 
całość mebla zdobiona ręcznie wykonaną intarsją,itp.…



Biblioteka angielska mahoniowa tzw. zamknięta
Cena 18.000 zł netto, 4306 Euro

Opis mebla;

Biblioteka zamknięta w stylu mebli angielskich wykonana z 
mahoniu.

Wymiary biblioteki;
Wysokość 265 cm
Szerokość 400 cm
Głębokość 50 cm dół, 38 cm górna część biblioteki

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, 
wykończeń, itp....



Biblioteka angielska dębowa tzw. zamknięta, 
wykończenie dąb bielony tzw. antyczna biel.
Cena 19.500 zł netto, 4665 Euro



Opis mebla;

Biblioteka zamknięta w stylu mebli angielskich wykonana z 
dębu, ślicznie zdobiona filunkami, szyby fazowane, 
zawiasy, uchwyty srebrzone-patynowane, regulacja 
wysokości półek za pomocą drabinki i szczebelka, dawna 
siedemnastowieczna metoda regulacji wysokości półek.

Wymiary biblioteki;
Wysokość 230 cm
Szerokość 325 cm
Głębokość 50 cm 

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, 
wykończeń, itp...



Biblioteka orzechowa w stylu art.-deco
Cena 24.000 zł netto, 5741 Euro

Opis mebla;

Wysokość 175 cm, szerokość 225 cm, głębokość 50 cm

Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, orzech, inne…

Biblioteka wykonana z orzechu, kolor jasny orzech, 
regulacja wysokości półek za pomocą listwy zębatej – 
dawna metoda stosowana w meblach antycznych 
( siedemnastowieczne rozwiązanie ), śliczna rzeźbiona 
korona górna, Okucia, zawiasy, klucze w kolorze starego 
złota, patynowane - postarzane, całość mebla zdobiona 



ręcznie układanym fornirem orzechowym. W środku 
biblioteki w tylnej części znajdują się dodatkowe drzwi 
oraz kilka niewidocznych schowków.

Biblioteka w stylu mebli Art.-Deco cena 26.000 zł netto, 
6220 Euro



Opis mebla;

Biblioteka w stylu Art.-Deco zdobiona śliczną  markieterią, 
mechanizm drzwi przesuwnych, pojemne szuflady o 
cudownych owalnych kształtach, inicjały imienne, itd… 

Możliwe zmiany;
Wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, itp...



Kredens bukowy Cena 8.000 zł netto, 1913 Euro

Opis mebla;

Wysokość 235 cm, szerokość 180 cm, głębokość 50 cm dół, 45 cm 
góra

Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, inne…

Kredens wykonany z mahoniu, kolor mahoń, regulacja wysokości 
półek za pomocą listwy zębatej – dawna metoda stosowana w 
meblach antycznych ( siedemnastowieczne rozwiązanie ), Okucia, 
zawiasy, klucze w kolorze starego złota, patynowane - postarzane, 
szyby fazowane, drzwiczki dolne i górne posiadają bardzo ładnie 
zdobione filunki.



Kredens ręcznie postarzany  bukowy
Cena 5500 zł netto,  1316 Euro

Opis mebla;

Kredens ręcznie postarzany

Kredens wykonany z buka, ręcznie postarzany, zdobiony 
snycerką, regulacja półek za pomocą listwy zębatej-dawna metoda 
regulacji wysokości półek stosowana w meblach antycznych, 
nadstawka posiada szkło fazowane, okucia, szyldy, klucze w 
kolorze starego złota-patynowane.

Wymiary;
 
Wysokość 230 cm
Szerokość; 125 cm
Głębokość; 45/35 cm



Możliwe zmiany;
Wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, itp...

Szafa angielska bielona tzw. antyczna biel cena 6500 zł 
netto, 1555 Euro



Opis mebla;

Wysokość 230 cm, szerokość 150 cm, głębokość 60 cm.
Wewnątrz praktyczne rozwiązania półki wraz z szufladami z 
cichym domykiem marki ,, Blum,, Wykończenie tzw. antyczna 
biel.

Garderoba – zabudowa wnęki wykończenie tzw. 
antyczna biel cena 19.500 zł netto, 4665 Euro









Opis mebla;

Garderoba – zabudowa wnęki skośna wykończona w kolorze 
antycznej bieli, szuflady z zastosowaniem prowadnic firmy ,, 
Blum ,, z cichym domykiem, wewnątrz praktyczne rozwiązania; 
regulowane półki za pomocą drabinki i szczebelka, półki, 
szuflady, drążki, itp…Lakier kryjący najwyższej jakości.

Biurko mahoniowe ręcznie rzeźbione i pozłacane cena 
48.000 zł netto, 11483 Euro



Biurko mahoniowe ręcznie rzeźbione i pozłacane cena 
25.000 zł netto, 5980 Euro 



Biurko angielskie z naturalną złoconą skórą na blacie.
Cena 4800 zł netto, 1148 Euro



Opis mebla;

Wysokość 78 cm, szerokość 160 cm, głębokość 80 cm

Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, inne…

Biurko wykonane z dębu, kolor dąb postarzany. Okucia, zawiasy, 
klucze w kolorze starego złota, patynowane - postarzane,
Blat biurka oraz wysuwane pomocniki obite naturalną brązową 
skórą pozłacaną prawdziwym 24 karatowym złotem.
Wewnątrz niewidoczne kanały na okablowanie, drzwiczki imitacja 
szuflad, możliwość dowolnej konfiguracji szuflad, półek, podziału 
na blacie skóry, itp...

Biurko owalne zdobione markieterią z inicjałami cena 



25.000 zł netto, 5980 Euro



Opis meble;

Biurko owalne zdobione markieterią, blat wykładany naturalną 
czarną skórą wraz z tackami-pomocnikami, mozliowsc złoceń 
skóry, wykonania innych zdobień, loga formowego, inicjałów 
imiennych, itd…

Biurko z róży afrykańskiej i palisandru intarsjonowane
Cena 24.000 zł netto, 5743 Euro



Opis mebla;

Biurko z róży i palisandru, intarsjowane

 Wymiary biurka;

Długość; 150 cm

Szerokość; 80

Wysokość; 78 cm

Biurko wykonane jest z drewna różanego oraz palisandru, 
intarsjowane oraz zdobione odlewami mosiężnymi patynowanymi 
specjalnie zaprojektowanymi.

Całość wykończona w politurze szelakowej - dawna szlachetna 
metoda wykańczania mebli-antyków.

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
zdobień, itp...

Bufet w stylu ,, Ludwika Filipa ,, pozłacany 24-



katatowym prawdziwym złotem w płatkach
Cena 5800 zł netto,  1387 Euro

Opis mebla;

Bufet posiada śliczne zdobienia, całość pozłacana 24-karatowym 
prawdziwym złotem przez konserwatorów dzieł sztuki sakralnej. 
Całość mebla ręcznie postarzana -  patynowana – woskowana.

Wymiary;
Wysokość 85 cm
Szerokość 180 cm
Głębokość 60 cm

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
zdobień, itp...

Stoły;



Stół rozkładany złocony, ręcznie rzeźbiony, 
inkrustowany
Cena 25.000 zł netto, 5980 Euro



Opis mebla;

Wymiary stołu;

Długość stołu przed rozłożeniem; 250 cm, po rozłożeniu wkładki 
kolejno 300 cm, 350 cm, 400 cm
Wysokość; 78 cm
Szerokość; 120 cm
Stół rozkładany ręcznie rzeźbiony, inkrustowany, złocony

Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, inne…

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykonczęń, 
złoceń, postarzeń, przecierek, itp...

Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku



Stół orzechowy w stylu mebli art.-deco
Cena 14.800 zł netto, 3540 Euro



Opis mebla;

Stół orzechowy w stylu art-deco

Wymiary stołu;

Długość całkowita stołu 400 cm,

Wysokość; 78 cm

Szerokość; 120 cm

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń,
złoceń, postarzeń, przecierek, itp...

Stół dębowy nie rozkładany.



Cena 4800 zł netto, 1148 Euro

Opis mebla;

Stół wykonany z dębu.
Materiał; dąb, mahoń, czereśnia, itp.…

Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku
Wymiary stołu;

Długość całkowita; 275 cm,

Wysokość; 78 cm

Szerokość; 120 cm

Stół wykonany z dębu, posiada śliczne masywne toczone nogi,
Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń,

Stół w czarnym lub białym wysokim połysku (bez 
krzeseł)



Cena 4800 zł netto, 1148 Euro



Opis mebla;

Stół wykończony w wysokim połysku kolor biały, czarny, każdy 



inny wd. życzenia.

Wymiary stołu;

Długość 240 cm

Wysokość; 80 cm

Szerokość; 120 cm

 Możliwe zmiany wymiarów, wybarwień, wykończeń, itp...

Elegancja i klasyka

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...

Stół mahoniowy rozkładany
Cena 12.000 zł netto,  2870 Euro



Opis mebla;

Stół rozkładany wykonany z mahoniu w stylu ,, Ludwika Filipa ,,

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...
Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku

Wymiary stołu;

Długość stołu przed rozłożeniem; 250 cm, po rozłożeniu wkładki 
kolejno 300 cm, 350 cm, 400 cm, 
Wysokość; 78 cm
Szerokość; od 120 do 130 cm

Stół posiada masywne prowadnice wzorowane na stołach z 
dawnych epok.

Stół rozkładany mahoniowy.
Cena 12.000 zł netto, 2870 Euro



Opis mebla;

Stół rozkładany wykonany z mahoniu w stylu ,, Ludwika Filipa ,,

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...

Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku

Wymiary stołu;

Długość stołu przed rozłożeniem; 250 cm, po rozłożeniu wkładki 
kolejno 300 cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm…

Stół rozkładany wykonany z mahoniu i czereśni 
intarsjowany w stylu ,, Ludwika Filipa ,,



Cena 12.000 zł netto, 2870 Euro

Opis mebla;
Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...

Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku
Wymiary stołu;
Długość stołu przed rozłożeniem; 250 cm, po rozłożeniu wkładki 
kolejno 300 cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm…

Wysokość; 78 cm
Szerokość; 120 cm

Stół na blacie posiada wykonaną intarsję w postaci żyłki 
jaworowej oraz masywne prowadnice wzorowane na stołach z 
dawnych epok.

Stół rozkładany mahoniowy
Cena 12.000 zł netto, 2870 Euro



Opis mebla;

Stół rozkładany wykonany z mahoniu w stylu ,, Ludwika Filipa ,,
Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...
Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku

Wymiary stołu;

Długość stołu przed rozłożeniem; 250 cm, po rozłożeniu wkładki 
kolejno 300 cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm, 500cm, itd.…

Wysokość; 78 cm

Szerokość; 120 cm

Stół posiada masywne prowadnice wzorowane na stołach z 
dawnych epok.

Stół rozkładany mahoniowy w stylu ,, Ludwika Filipa „



Cena 6000 zł netto, 1435 Euro

Opis mebla;

Stół rozkładany wykonany z buka w stylu ,, Ludwika Filipa ,,

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...
Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku



Wymiary stołu;

Długość stołu przed rozłożeniem; 250 cm, po rozłożeniu wkładki 
kolejno 300 cm, 

Wysokość; 78 cm

Szerokość; 120 cm

Stół posiada masywne prowadnice wzorowane na stołach z 
dawnych epok.

Stół Biedermeier mahoń piramida, intarsjowany
Cena 10.000 zł netto, 2395 Euro

Opis mebla;

Stół w stylu mebli Biedermeier wykonany z mahoniu piramidzie, 
intarsjowany



Wymiary stołu;

Długość 180 cm
Szerokość; 120 cm
Wysokość 78 cm

Stół Biedermeier mahoń piramida
Cena 10.000 zł netto, 2392 Euro

Opis mebla;

Stół w stylu mebli Biedermeier wykonany z mahoniu piramidzie, 
intarsjowany



Wymiary stołu;

Długość 160 cm
Szerokość; 120 cm
Wysokość 78 cm

Ława z mahoniu w stylu ,, Ludwika Filipa ,,
Cena 3.000 zł netto, 717 Euro

Opis mebla;

Ława wykonana z mahoniu w stylu ,, Ludwika Filipa ,,

Wymiary ławy;



Długość 120 cm
Szerokość; 110 cm
Wysokość 78 cm

Ława z mahoniu i czereśni
Cena 3.000 zł netto, 717 Euro

Opis mebla;

Ława wykonana z szlachetnych materiałów; mahoniu i czereśni.

Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku

Ława posiada ślicznie zdobiony blat, intarsję w postaci żyłki 
jaworowej, dodatkowo w nóżkach zamontowane są ukryte kółka 
co pozwala na swobodne przemieszczenie ławy po podłożu.

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...



Stół mahoniowy rozkładany ręcznie rzeźbiony na lwich 
nogach
Cena 20.000 zł netto, 4785 Euro



Opis mebla;

Stół rozkładany mahoniowy ręcznie rzeźbiony
Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku

Wymiary stołu;

Długość stołu przed rozłożeniem; 250 cm, po rozłożeniu wkładki 
kolejno 300 cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm, 500 cm, itd.…
Wysokość; 78 cm
Szerokość; 120 cm

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...

Stół orzechowy ręcznie rzeźbiony w stylu ,, Ludwika 
Filipa ,,
Cena 10.000 zł netto, 2395 Euro



.

Opis mebla;

Materiał orzech, wykończenie w politurze szelakowej - dawna 
szlachetna metoda wykańczania antyków.

Wierna kopia stołu z szaty mebli znajdujących się na Wawelu

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...



Stół orzechowy rozkładany rzeźbiony 100% z masywu 
orzechowego cena 20.000 zł netto, 4785 Euro



Opis mebla;

Stół w stylu ,, Ludwika Filippa,, wykonany z tarcicy orzechowej, 
ręcznie rzeźbiony, rozkładany, wybarwienie, wykończenie 
dowolne wd. życzeń i oczekiwań Kupującego.

Stół rozkładany zdobiony ażurami po bokach cena 8.000 



zł netto, 1915 Euro





Opis mebla;

Stół rozkładany zdobiony ażurami, wykończenie naturalne drewno 
bukowe – woskowane. 

Ława złocona ręcznie zdobiona z dodatkami mosiądzów
Cena 14.800 zł netto, 3540 Euro



Opis mebla;

Ława ręcznie rzeźbiona, pozłacana...

Widoczna i wyczuwalna struktura usłojenia drewna w dotyku
Ława posiada ślicznie zdobiony blat, ręcznie wykonaną snycerkę-
rzeźbę, złocenia oraz dużo innych zdobień które widać na 
zdjęciach.

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...

Stół konferencyjny bukowy.



Cena 4500 zł netto, 1076 Euro

Opis mebla;
Stół konferencyjny nie rozkładany o wymiarach;
Długość 295 cm
Szerokość 120 cm
Wysokość 78 cm
Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...

Stół rozkładany srebrzony oraz 6 szt. krzeseł cena 
18.000 zł netto,  4306 Euro





Opis mebla; 

Stół rozkładany zdobiony srebrzeniem wraz z 6 szt. krzeseł, 
tapicerka wykonana z prawdziwej skóry bydlęcej. Możliwość 
zmian wymiarów, tkaniny-skóry, koloru wykończenia, zdobień, 
itp…



Stół rozkładany wykonany z mahoniu piramidy-bardzo 
szlachetnego materiału cena 22.000 zł netto, 5265 Euro



Opis mebla;

Stół rozkładany, mahoń piramida o wymiarach;

Szerokość 120 cm, przed rozłożeniem długość 240 cm, po 
rozłożeniu wkładki kolejno 300 cm, 360 cm, 420 cm ( długość 
jednej wkładki wynosi nap 60 cm)



Stylowa recepcja
Cena 18.000 zł netto, 4306 Euro
( cena ok; 4500 zł netto za 1metr bieżący baru, recepcji, szatni, itp.…)

Opis mebla;

Stylowa recepcja wykonana z dębu ( możliwość wyboru innego 
materiału ) o wymiarach;

 długość 350 cm wd. fotografii

Możliwość zmiany;

- Kolorystyki; dowolna

- Wykończenia; dowolna ( na gładko lub widoczna i wyczuwalna 
w dotyku struktura usłojenia drewna )

- Zdobienie w postaci; przecierek, patyny, złoceń nap 
prawdziwym 24 karatowym złotem oraz zastosowania innych 
zdobień i upiększeń wd. życzenia Państwa.
Meble wykonane przez naszą firmę nadają się do:

-Domu



-Rezydencji

-Restauracji

- Hoteli

-Dworków

-Pałaców

-Karczm

-Zajazdów

-Pensjonatów

- Innych obiektów o reprezentacyjnym przeznaczaniu...

Kupujący ma możliwość zmiany konfiguracji szafek, wymiarów, 
materiałów, itp...

Meble wykonane są z najwyższą precyzją i dokładnością przez 
stolarzy z dziedziny stolarstwa artystycznego oraz wybitnych 
konserwatorów dzieł sztuki.

Ręczna robota...



Bar  w stylu angielskim
Cena 28.000 zł netto, 6699 Euro
(cena ok; 4500 zł netto za 1metr bieżący baru, recepcji, szatni, itp.…)

Opis mebla;

Bar w stylu angielskim o wymiarach;

Wysokość 230 cm

Długość; 375 cm

Lada barowa wykonana jest z szlachetnych materiałów jakim jest 
mahoń i orzech, posiada ślicznie ręcznie rzeźbioną koronę górną 
oraz dużo innych zdobień, podświetlenie halogenowe, klucze, 
zawiasy, szyldy mosiężne, patynowane w kolorze starego złota, 
itp...

 



Istnieje możliwość zmiany;

- Kolorystyki; dowolna

- Wykończenia; dowolna ( na gładko lub widoczna i wyczuwalna 
w dotyku struktura usłojenia drewna )

- Zdobienie w postaci przecierek, patyny, złoceń nap prawdziwym 
24 karatowym złotem oraz zastosowania innych zdobień i 
upiększeń wd. życzenia Państwa.

Meble wykonane przez naszą firmę nadają się do:

-Domu

-Rezydencji

-Restauracji

- Hoteli

-Dworków

-Pałaców

-Karczm

-Zajazdów

-Pensjonatów

- Innych obiektów o reprezentacyjnym przeznaczaniu...

( Kupujący ma możliwość zmiany konfiguracji szafek, wymiarów, 
materiałów, itp... )



Meble wykonane są z najwyższą precyzją i dokładnością przez 
stolarzy z dziedziny stolarstwa artystycznego oraz wybitnych 
konserwatorów dzieł sztuki.

Ręczna robota...

Dębowa lada recepcyjna w stylu secesyjnym.
Cena 9000 zł netto, 2153 Euro
(cena ok; 4500 zł netto za 1metr bieżący baru, recepcji, szatni, itp.…)



Opis mebla;

Lada recepcyjna w stylu; secesja o wymiarach;

Wysokość 120 cm

Długość; 200/130 cm

Głębokość; 50/25 cm

Lada barowa wykonana jest z dębu, klucze, zawiasy, szyldy 
mosiężne, patynowane w kolorze starego złota, itp...

Istnieje możliwość zmiany;



- Kolorystyki; dowolna

- Wykończenia; dowolna ( na gładko lub widoczna i wyczuwalna 
w dotyku struktura usłojenia drewna )

- Zdobienie w postaci przecierek, patyny, złoceń nap prawdziwym 
24 karatowym złotem oraz zastosowania innych zdobień i 
upiększeń wd. życzenia Państwa.

Fotel ręcznie rzeźbiony pozłacany
Cena 4800 zł netto, 1148 Euro

Opis mebla;

Fotel ręcznie wykonany; rzeźbiony, pozłacany, postarzany, itp.…

Krzesło ręcznie rzeźbione, pozłacane
Cena 4500 zł netto, 1076 Euro



Opis mebla;

Krzesło ręcznie wykonane; rzeźbione, pozłacane, postarzane, itp.
…

Fotel ręcznie rzeźbiony, pozłacany, zdobiony odlewami 
mosiężnymi
Cena 4000 zł netto, 956 Euro



Fotel orzechowy w stylu art.-deco
Cena 1200 zł netto, 287 Euro

Opis mebla;

Fotel orzechowy w stylu art.-deco, kopia mebla z okresu przed 
wojennego.

Krzesło orzechowe w stylu art-deco
Cena 1000 zł netto, 239 Euro



Opis mebla;

Krzesło orzechowe w stylu art.-deco, kopia mebla z okresu przed 
wojennego.

Fotel w stylu angielskim, prawdziwa skóra-wersja 
postarzana.
Cena 2800 zł netto, 670 Euro



Opis mebla;

Fotel angielski wykonany z skóry naturalnej.

Skóra naturalna postarzana zielona, czarna, brązowa, niebieska, 
możliwość dowolnej konfiguracji wd. życzeń Państwa.
Zdobienia gwoździami patynowanymi w kolorze starego  starego 
złota.
Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
złoceń, postarzeń, przecierek, tapicerki, skóry obiciowej, itp...

Fotel stylowy ręcznie rzeźbiony
Cena 4500 zł netto, 1076 Euro



Fotel w stylu Biedermeier, mahoń piramida
Cena 1500 zł netto, 358 Euro

Fotel w stylu Biedermeier, , mahoń piramida, 
intarsjonowane



Cena 1500 zł netto, 358 Euro

Krzesło w stylu Biedermeier, mahoń piramida, 
intarsjonowane
Cena 1400 zł netto, 334 Euro

Krzesło w stylu Biedermeier, mahoń piramida, 
intarsjonowane
Cena 1400 zł netto, 334 Euro



Krzesło brzozowe w stylu Biedermeier w wysokim 
połysku.
Cena 1500 zł netto, 358 Euro



Krzesło mahoniowe, stylizowane na ,, Ludwik Filip ,, 
( bez stołu )
Cena 1400 zł netto, 334 Euro

Krzesło w stylu angielskim wykonane z mahoniu
Cena 1400 zł netto, 334 Euro

Fotel w stylu angielskim wykonany z mahoniu
Cena 1500 zł netto, 358 Euro



Krzesło  zdobione ażurem wykonane z buka
Cena 1400 zł netto, 334 Euro

.



Fotel zdobiony ręcznie wykonanym ażurem oraz 
inicjałem rodzinnym w oparciu wykonany z buka
Cena 1500 zł netto, 358 Euro



Sofa ręcznie rzeźbiona w stylu ,, Ludwika Filipa ,,
Cena 12.000 zł netto, 2870 Euro

Opis mebla;



Sofę orzechową ręcznie rzeźbioną w stylu ,, Ludwika Filipa ,,

Materiał orzech, wykończenie w politurze szelakowej - dawna 
szlachetna metoda wykańczania antyków.
Wierna kopia sofy z szaty mebli znajdujących się na Wawelu w 
Krakowie.

Możliwe zmiany wymiarów, materiałów, wybarwień, wykończeń, 
itp...

Sypialnia-komplet; szafa, łoże, 2 szafki złocone, ręcznie 
rzeźbione
Cena 48.000 zł netto, 11485 Euro



Sypialnia ręcznie rzeźbiona, wymiar dowolny.
Cena 18.000 zł netto, 4306 Euro

Łoże wraz z podnoszonym stelażem bez materaca 
wykonane z czereśni, wymiar dowolny.
Cena 5800 zł netto, 1387 Euro

Łoże wraz z podnoszonym stelażem bez materaca 
wykonane z czereśni, wymiar dowolny.



Cena 5800 zł netto, 1387 Euro

Stylowa antyczna sypialnia, ręcznie postarzana wraz z 
podnoszonym stelażem bez materaca wykonana z buka, 
wymiar dowolny
Cena 5800 zł netto, 1387 Euro

Stylowa duża ( wymiar; 200 cm x 210 cm ) sypialnia o 



finezyjnych kształtach wraz z podnoszonym na dwie 
strony stelażem, wymiar dowolny.
Cena 6500 zł netto, 1555 Euro

Sypialnia w stylu Biedermeier wraz z stałym stelażem, 
mahoń piramida, intarsjonowana, wymiar dowolny
Cena 8000 zł netto, 1915 Euro

Stylowa sypialnia ręcznie rzeźbiona wraz z stelażem, 
wymiar dowolny.
Cena 14.500 zł netto, 3468 Euro



Sypialnia rzeźbiona z podnoszonym stelażem ( bez 
materaca ) wymiar 180 cm x 200 cm, cena 28.500 zł 
netto,  6818 Euro

Sypialnia dębowa ( bez szafek nocnych ), ręcznie 
rzeźbiona,  patynowana i pozłacana cena 14.800 zł netto, 



3540 Euro

Szafa niemiecki Barok z 1825 roku, intarsjonowana, 
wykończona w politurze szelakowej, dawna szlachetna 
metoda wykańczania mebli-antyków
Cena 55.000 zł netto, 13158 Euro

Szafa dębowa ręcznie rzeźbiona patynowana/postarzana 
i pozłacana, dodatki mosiężne w kolorze starego złota



cena 28.500 zł netto, 6820 Euro 

Komoda dębowa ręcznie rzeźbiona, 
patynowana/postarzana i pozłacana, dodatki mosiężne 
w kolorze starego złota cena 9800 zł netto, 2344 Euro

Toaletka  dębowa wraz z krzesełkiem do siedzenia 
ręcznie rzeźbiona, patynowana/postarzana i pozłacana, 
dodatki mosiężne w kolorze starego złota cena 11.500 zł 
netto, 2752 Euro



Stylowa szafa-zabudowa wnęki na wymiar.
Cena 18.000 zł netto, 4306 Euro



KUCHNIE ANGIELSKIE;

Kuchnie angielskie na zamówienie na dowolny wymiar.
Cena od 6000 zł netto do 10.000 zł netto za 1 metr 
bieżący ( w 1 metr bieżący wlicza się szafki górne wraz z 
dolnymi, blat drewniany )

Od 1435 Euro do 2392 Euro za 1 metr bieżący kuchni













Opis mebla-kuchni;

Kuchnie angielskie o dowolnym wymiarze wd. gustu i 
potrzeby;

Kuchnia wykonana jest z tarcicy twardej nap dębowej, 
istnieje możliwość zmiany;

- Kolorystyki dowolna

- Wykończenia dowolna ( na gładko lub tzw. pory drewna 
bielone - widoczna i wyczuwalna w dotyku struktura 
drewna )

- Zdobienie w postaci przecierek, patyny, złoceń nap 



prawdziwym 24 karatowym złotem oraz zastosowania 
innych zdobień i upiększeń wd. życzenia Państwa.

Meble wykonane przez naszą firmę nadają się do:

-Domu

-Rezydencji

-Restauracji

- Hoteli

-Dworków

-Pałaców

- Innych obiektów o reprezentacyjnym przeznaczaniu...

Kupujący ma możliwość zmiany konfiguracji szafek, 
wymiarów, materiałów, itp...

Meble wykonane są z najwyższą precyzją i dokładnością 
przez stolarzy z dziedziny stolarstwa artystycznego oraz 
wybitnych konserwatorów dzieł sztuki.

Ręczna robota...

Kupujący ma możliwość zmiany konfiguracji 
szafek,wymiarów,materiału,itp…

 
W cenę kuchni nie wlicza się wyposażenie wewnętrzne; 



sprzętu AGD, kuchenka, zlew, kran, dekoracja wewnętrzna 
i zewnętrzna kuchni, itp...)

 
WYROBY - USŁUGI NASZE PRZEZNACZONE SĄ 
DLA KONESERÓW ELEGANCJI, STYLU I 
PRAWDZIWEGO PIĘKNA.

Podane ceny są cenami netto w walucie polskiej; zł 
tzn;PLN. Podlegają negocjacjom…

ZAPRASZAMY DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY…

Podane ceny są wstępnymi, podlegają dalszym 
negocjacjom, stałym klientom udzielamy rabaty, zakupy 
na atrakcyjnych warunkach.

Najczęściej używanym materiałem w naszej produkcji 
jest; dąb, mahoń, czereśnia, inne szlachetne materiały…

Realizujemy projekty własne i powierzone na terenie 
całej Polski oraz poza granicami kraju, dysponujemy 
własnym transportem oraz odpowiednim 
doświadczeniem w przewozie mebli wraz ich montażem 
w miejscu docelowym po dostarczeniu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z 
osobami o najlepszych kwalifikacjach dla których 



produkcja mebli i renowacja antyków jest pasją , mają 
Państwo gwarancję, że wykonane przez naszą firmę 
meble angielskie oraz meble klasyczne są na 
najwyższym światowym poziomie.

RENOWACJA-REKONSTRUKCJA-KONSERWACJA

Wykonujemy renowację stylowych drewnianych wnętrz 
połączoną na życzenie Państwa z kompleksowym 
umeblowaniem na wymiar w odpowiedniej aranżacji…

Oferta skierowana jest do Właścicieli zabytkowych hoteli, 
restauracji, dworków, rezydencji, pensjonatów, karczm-
zajazdów, obiektów kultów religijnych; ( kościołów, kaplic, 
klasztorów, itp...) i innych zabytkowych miejsc zarówno 
prywatnych jak i państwowych.

Renowacja -rekonstrukcja-konserwacja; zachrystii, okien, 
drzwi, schodów, podłóg, stropów, boazerii, lamperii, 
kasetonów oraz pozostałych zabytkowych drewnianych 
elementów wyposażenia wnętrz. Renowacja kompleksowa 
w pełnym zakresie...

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WYMIARÓW, 
MATERIAŁÓW, WYBARWIEŃ I WYKOŃCZEŃ ORAZ 
KOMPLETOWANIA MEBLI W DOWOLNYCH 
ZESTAWIENIACH.

Zapraszamy Państwa Serdecznie do Skorzystania z 
Naszych Usług.

Z wyrazami uszanowania pozostając do Państwa 
dyspozycji.



F.H.P.U ,,Antyk-Styl,, Zbigniew Chodnik
ul. Przemysłowa 4
32 – 400 Myślenice
woj. małopolskie/k. Krakowa
kom: (+ 48)  605 – 211 – 470

www.antyk-styl.eu
www.antyk-styl.pl
e-mail; biuro@antyk-styl.eu

Przykład prac renowacji-rekonstrukcji skrzyni-

mailto:biuro@antyk-styl.eu
http://www.antyk-styl.pl/
http://www.antyk-styl.eu/


kufra;








