KLASYKI

pozostałe katalogi D2.

Krzesła i stoły
Drewniane, z polikar
polikarbonu czy włókna
szklanego? Wy
Wykonane z jednego
odlewu tworzywa czy bę
będące połączeniem wielu
materiałów? Wszystkie są
nowoczesne i designerskie!
D2. proponuje ciekawe roz
rozwiązania do salonu, jadalni
czy gabinetu. Wśród ofero
oferowanych przez nas krzeseł
i stołów, znajdziesz mnóstwo
inspirujących form.

Modern
Zobacz dostępne w naszej ofercie kolekcje Modern. To niezwykłe

akcesoria
Szukasz oryginalnego i użytecznego prezentu? Sprawdź nasze propozycje designerskich
akcesoriów. Znajdziesz tu kolekcję przedmiotów z ludzikiem Buddy, sprytne rozwiązania
porządkujące przestrzeń, jak gazetowniki czy
magnetyczne organizery, a także stojaki na biżuterię i pomysłowe ramki na zdjęcia.

połączenie designu i nowoczesnych materiałów np. włókna szklanego. Najwyższej jakości ciekawe formy doskonale komponują
się ze współczesnymi wnętrzami.

Trzymasz w ręku katalog

KLASYKI
Znajdź swój kolor i produkt. Zie-

Designerskie rozwiązania inspirowane kultowymi projektami. Każdy chce mieć

lony katalog KLASYKI trzymasz

w swoim wnętrzu coś wyjątkowego. Ciekawe wzornictwo, nowatorskie i uży-

właśnie w ręku. Koniecznie

teczne rozwiązania nadają wnętrzom charakteru. Designerskie meble cieszą

sprawdź inne, kolorowe kata-

oko i duszę. Zainspiruj się historią designu i wybierz coś dla siebie spośród

logi D2.: niebieski ze stołami

oferowanych przez nas klasyków.

i krzesłami , żółty z akcesoriami
oraz szary z meblami nowoczesnymi.
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W 1994 roku w Japonii wynaleziono dwuwymiarowy kwadratowy kod kreskowy QR. Posiadając odpowiednią aplikację
w telefonie komórkowym możesz zeskanować kod QR i w
szybkim czasie przenieść się do zawartości w nim zapisanej.
Dzięki kodom w naszym katalogu zostaniesz bezpośrednio
przekierowany na naszą stronę www do zakładki odpowiadającej skanowanemu produktowi.

D2

www.dkwadrat.pl

D2. to dobry design w Twoim zasięgu. Oferujemy nowoczesne, designerskie meble do każdej przestrzeni. Działamy od 2008 roku, choć
z branżą meblarską jesteśmy związani od ponad 10 lat. Prowadzimy
sprzedaż hurtową i detaliczną, także przez Internet. Wśród naszych
produktów znajdują się m.in.: krzesła, stoły, stoliki kawowe, fotele oraz
sofy wyróżniające się w światowym wzornictwie. Stale rozszerzamy
także ofertę akcesoriów uzupełniających wnętrza. Obserwujemy
światowe trendy i wciąż szukamy ciekawych idei wprowadzając na
polski rynek nowe kolekcje. Nasze meble pochodzą od sprawdzonych dostawców gwarantujących najwyższą jakość produktu oraz
odpowiednią cenę.

Co nas wyróżnia?
DESIGN – rozumiemy design i wiemy, że każdy chce mieć w swoim
wnętrzu coś wyjątkowego. Meble, które mamy w ofercie są nowoczesne, kolorowe, wygodne i przede wszystkim użyteczne.
DOSTĘPNOŚĆ – oferujemy meble od sprawdzonych dostawców
gwarantujących najwyższą jakość produktu oraz odpowiednią cenę.
Jesteśmy otwarci i elastyczni, by nasi klienci mieli stały dostęp do
najlepszej oferty.
INSPIRACJE – kochamy design i inspiracje z nim związane, prezentujemy nowatorskie i użyteczne rozwiązania, które nadają wnętrzom
wyjątkowy charakter.

SIEĆ SPRZEDAŻY
Jeśli chcesz sprawdzić jakość oferowanych przez
nas produktów osobiście lub potrzebujesz rady
w kwestii ich wyboru zapraszamy do sklepu
w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 (teren Soho
Factory) oraz do sklepów partnerskich (adresy
dostępne na www.dkwadrat.pl).
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FOTEL BA1, PODNÓŻEK BA1
Marzy Ci się odrobina klasyki w najlepszym
wydaniu? Fotel BA1 czaruje swoim wyglądem.
Wykonany został z wysokiej jakości, pikowanej w kwadraty skóry naturalnej. Niezwykłej
elegancji dodaje mu podstawa w kształcie
litery „X”. BA1 wraz z podnóżkiem to świetne zestawienie, które z łatwością odnajdzie
się w eleganckich wnętrzach biurowych jak
i domowym salonie z klasą. Stylizacja fotela BA1 powoduje, że nikt nie przejdzie koło
niego obojętnie. Dostępny w kilku wersjach
kolorystycznych, w jeansie oraz w skórze pony.
Fotel
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
dostępne materiały:

75 cm
77 cm
78 cm
46 cm
skóra
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Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.

Podnóżek
wysokość:
szerokość:
głębokość:
dostępne materiały:
203

39 cm
62 cm
57 cm
skóra
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PIERWOWZÓR PREZENTOWANEJ
KOLEKCJI ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY
NA ZAMÓWIENIE W 1929 ROKU.
PO RAZ PIERWSZY MOŻNA BYŁO
JĄ PODZIWIAĆ W NIEMIECKIM
PAWILONIE NA WYSTAWIE
W BARCELONIE. KOLEKCJĘ
TWORZY FOTEL Z PODNÓŻKIEM,
STOLIK, SOFY, ŁAWKA I LEŻANKA.

STOLIK BA1
Klasyka w najlepszym wydaniu - tak w krótkich słowach
można opisać stolik BA1.
Szklany blat o grubości 12 mm w połączeniu z podstawą z polerowanego aluminium to kompozycja godna
uwagi. Klasyczna, a zarazem nowoczesna forma stolika
z pewnością wpasuje się do wnętrz Twojego mieszkania.
wysokość:
długość:
głębokość:
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45 cm
100 cm
100 cm
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SOFA BA3

206

Na oparciu i siedzisku sofy BA3 zastosowano pikowaną
skórę naturalną, która idealnie komponuje się z podstawą
w kształcie litery „X”, tworząc unikalne połączenie. BA3
doskonale współgra z eleganckimi i nowoczesnymi
wnętrzami. Dostępna jest również wersja dla 2 osób
BA2 w obiciu skórzanym lub jeansowym.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
dostępne materiały:

79 cm
180 cm
79 cm
45 cm
skóra
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KLASYCZNE MEBLE W NOWEJ ODSŁONIE.
WYSOKA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW
I PONADCZASOWA FORMA SPRAWIA,
ŻE KOLEKCJA BA DOSKONALE WSPÓŁGRA
Z ELEGANCKIMI, NOWOCZESNYMI WNĘTRZAMI.
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SOFA BA2
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
dostępne materiały:

75 cm
150 cm
78 cm
36 cm
skóra, jeans

KLASYKI / 9

Ławka BA1
wysokość:
szerokość:
głębokość:
dostępne materiały:

41 cm
132 cm
46 cm
skóra
208

ŁAWKA BA1 I LEŻANKA BA
Leżanka BA i Ławka BA1 to meble stworzone
dla osób ceniących wygodę i styl. Stelaż obu
mebli wykonany został z litego drewna oraz
skórzanych pasów. A wszystko to utrzymują
stalowe nogi. Cechą charakterystyczną dla
obu mebli jest skóra pikowana w kwadraty,
która nadaje meblom elegancji. Elementem
różniącym Leżankę BA od Ławki BA1 poza
rozmiarem jest zagłówek skórzany występujący
w komplecie z Leżanką BA.

209

Leżanka BA
wysokość:
szerokość:
głębokość:
dostępne materiały:

Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.

63 cm
183 cm
84 cm
skóra
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HIT
Finezyjne kształty i rozmaitość kolorów
wieszaka Hit dodadzą życia i humoru
Twoim wnętrzom. Designerski wieszak
wykonany jest ze stalowych, lakierowanych na biało prętów. Na ich zakończeniu
umieszczono drewniane kulki w różnych
kolorach, co czyni go jeszcze bardziej
nietuzinkowym. Hit może być ciekawym
akcentem w przedpokoju lub łazience.
wysokość:
szerokość:
głębokość:

35 cm
50 cm
17 cm
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LOW I ELIPSA
Stoliki o niebanalnej, drucianej podstawie i blacie z wielowarstwowej sklejki, pokrytej laminatem to designerskie propozycje, które sprawdzą się w każdej przestrzeni. Oryginalny kształt i wielkość stolika Elipsa pozwoli Ci przy nim ugościć
grono przyjaciół, a Low posłuży Ci jako stolik nocny.

Low
wysokość:
długość:
głębokość:

Elipsa
wysokość:
szerokość:
głębokość:

27 cm
39 cm
33 cm

211

D2

www.dkwadrat.pl

27 cm
180 cm
60 cm
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STOŁEK FANT

Stołek Fant to design i funkcjonalność w jednym. Wykonany z tworzywa najwyższej jakości, posłuży Ci przez długi czas. Zwężająca
się ku górze forma stołka zapewnia stabilność, a zaookrąglone
przestrzenie pomiędzy nogami nadają mu oryginalnego wyrazu.
Fant to nie tylko stołek, z powodzeniem odnajdzie się także w roli
stolika kawowego.
wysokość:
szerokość:
głębokość:

37 cm
52 cm
47 cm
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STOLIK TAVO
Klasyczny, a zarazem bardzo nowoczesny stolik Tavo bez
problemu odnajdzie się w każdym wnętrzu. Jego znakiem rozpoznawczym są lekko strzeliste nogi skierowane
do wewnątrz, łagodnie i płynnie przechodzące w blat.
Kiedy zaskoczą Cię niespodziewani goście i zabraknie
Ci miejsc siedzących, stolik Tavo może posłużyć jako
stołek. W całości wykonany z polipropylenu.
wysokość:
szerokość:

47 cm
50 cm

214
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P016 PP / PO16W PP
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Nowoczesne krzesło wykonane zostało
z wysokiej jakości polipropylenu. Ergonomiczna forma w połączeniu ze stabilną,
chromowaną lub drewnianą podstawą
zapewniają niezwykły komfort siedzenia.
Idealne rozwiązanie dla osób ceniących
funkcjonalność i wygodę, a także nowoczesny design. Dostępność całej gamy
kolorów sprawia, że krzesło odnajdzie się
w wielu różnych wnętrzach. Dla wielbicieli
wygody ciekawą alternatywą może być
wersja krzesła z podłokietnikami P018
lub P018W.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

80 cm
47 cm
57 cm
44 cm

216
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P016 JUNIOR / P016W JUNIOR
Krzesło P016 Junior zostało stworzone z myślą
o małych pociechach. Tworzywo ABS, z którego zostało wykonane to gwarancja jakości,
a chromowana podstawa - synonim elegancji.
Nowatorskie połączenie materiałów i szeroka
gama kolorów sprawia, że krzesło jest ciekawą
propozycją zarówno do dziecięcego pokoju,
jak i sali zabaw.
Alternatywą dla małych fanów klasyki może
być wersja krzesła z drewnianą podstawą
P016W Junior.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

55 cm
31 cm
28 cm
33 cm

P016W PATCHWORK
Harmonijne zestawienie materiałów i kolorów
ożywi Twój dom. Krzesło P016W Patchwork
to ciekawa kompozycja dla ludzi ceniących
różnorodność barw i faktur. Siedzisko patchworkowej wersji P016W tworzą małe kawałki
materiałów o podobnych kształtach. Połączenie z podstawą wykonaną z drewna bukowego
nadaje krzesłu ponadczasowy wygląd. Idealnie
sprawdzi się w młodzieżowym pokoju, czy
salonie. Ciepła doda także nowoczesnym kawiarniom. Krzesło dostępne również w wersji
patchworkowej P018W z podłokietnikami.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

83 cm
46 cm
50 cm
47 cm
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P018 / PO18W
Krzesło P018W z siedziskiem z polipropylenu
uformowane zostało w sposób zapewniający
maksymalną wygodę. Drewniane nogi zapewniają stabilność oraz pozwalają w bezpieczny
sposób oddać się chwili relaksu. Ergonomiczna
forma oraz ciekawa podstawa stanowią idealną kompozycję, która z łatwością wpasuje
się zarówno w domowy klimat, jak i wnętrza
komercyjne.
P018W to funkcjonalność, komfort i design
dostępne w kilku wersjach kolorystycznych
oraz w wersji z chromowaną podstawą.
Dla wielbicieli różnorodności polecamy również fotel P018RR umieszczony na płozach
lub P018W Patch.

D2
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PO18RR

P018W

P018

221

P018W PATCHWORK
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PO18RR wys.: 70 cm, szer.: 63 cm, gł.: 59 cm, wys. siedziska: 38 cm, wys. podłokietników: 61 cm PO18 wys.: 81 cm, szer.: 63 cm, gł.: 59 cm,
wys. siedziska: 46 cm wys. podłokietników: 69 cm P018W wys.: 81 cm, szer.: 63 cm, gł.: 59 cm, wys. siedziska: 46 cm wys. podłokietników: 69 cm P018W Patchwork wys.: 82 cm, szer.: 62 cm, gł.: 58 cm, wys. siedziska: 42 cm, wys. podłokietników: 65 cm
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NET / NET DOUBLE

223

Wyszukana konstrukcja krzesła Net to ciekawa
propozycja dla wielbicieli nowatorskich rozwiązań. Pierwowzór tego produktu pochodzi
z 1951 roku. Krzesło Net wykonane jest w całości z chromowanego drutu. Ergonomiczny
kształt i duża gęstość przeplotu zapewniają
wysoki komfort siedzenia, a chromowana
podstawa zwiększa stabilność krzesła. Dla
podniesienia wygody użytkownika, siedzisko
wykończone zostało łatwą do zdjęcia poduszką
w kolorze czarnym. Produkt innowacyjny,
oryginalny, a zarazem bardzo wytrzymały.
Dedykowany do wnętrz o charakterze modernistycznym. Krzesło dostępne również
w wersji Net Double z dodatkową poduszką
na oparciu w kolorze czarnym lub czerwonym.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

87 cm
50 cm
52 cm
45 cm

COPINE
Prostota formy w modernistycznej oprawie. Tak
w kilku słowach można określić stół Copine.
Metalowe elementy łączące biały blat z drewnianymi nogami to idealna i funkcjonalna
kompozycja dobrej jakości. Charakteru dodaje
mu rozstawiona pod kątem podstawa, która
powoduje, że jest wygodny w użytkowaniu.
Pasuje nie tylko do domowej jadalni - bez
problemu odnajdzie się także w kawiarnianych
przestrzeniach. Dostępny również w wersji
z fornirowanym blatem oraz o szerokości 80 cm
z trzema nogami w podstawie.

DTW
224
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Copine 80
wysokość:
szerokość:

74 cm
80 cm

Copine 100
wysokość:
szerokość:

74 cm
100 cm

DTW wysoki
wysokość:
szerokość:

71 cm
70 cm

DTW niski
wysokość:
szerokość:

47 cm
60 cm

Stół DTW wniesie do Twojego
nowoczesnego wnętrza obowiązkową nutę klasyki! Prosty
biały blat z włókna szklanego
fantastycznie kontrastuje z wyrafinowaną, drewnianą podstawą.
Z myślą o małych pociechach
stworzona została również niższa
wersja stołu DTW.
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A-SHAPE
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:

89 cm
72 cm
60 cm
49 cm
64 cm

226

A-SHAPE I A-SHAPE PP
Wygodne, eleganckie, a zarazem niezwykle designerskie krzesło
A-Shape PP potrafi oczarować swoim wyglądem. Świetnie wyprofilowane i wykonane z polipropylenu siedzisko krzesła sprawia, że
nie chcesz się z niego podnosić. Wygodę w użytkowaniu zapewniają
także podłokietniki, dzięki czemu korzystanie z A-Shape PP jest
jeszcze bardziej przyjemne. Ergonomiczna forma wraz z podstawą z drewna bukowego stanowią idealną kompozycję,
która z łatwością wpasuje się zarówno w domowy klimat,
jak i wnętrza komercyjne. Dostępne w kolorze czarnym
i białym, a także w wersji A-Shape PP z materiałowym obiciem.
A-SHAPE PP
wysokość:
szerokość:
głebokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:

92 cm
71 cm
60 cm
44 cm
64 cm
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Fotel
wysokość:
81 cm
szerokość:
81 cm
głębokość:
88 cm
wysokość siedziska:
38 cm
wysokość podłokietników:
49 cm
dostępne materiały:
skóra i sklejka fornirowana
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Podnóżek
wysokość:
szerokość:
głębokość:
dostępne materiały:

41 cm
67 cm
54 cm
skóra i sklejka fornirowana

Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.
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FOTEL I PODNÓŻEK VIP
Niezwykle wygodny i elegancki fotel Vip zaprojektowany został z myślą o wysokim komforcie
użytkowania. Korpus fotela wykonano z giętej
sklejki, natomiast siedzisko wraz z oparciem
tapicerowane jest miękką, włoską skórą. Obrotowa baza wykonana z aluminium występuje
w dwóch wersjach. Pierwsza z nich ma boki
i spód nóg lakierowane na czarno a wierzch
polerowany. Druga wersja bazy jest w całości
polerowana i częściej występuje w połączeniu ze skórą białą. Komfort wypoczywania
podniesie dodatkowo podnóżek z tej samej
serii, który bez problemu może pełnić również
funkcję pufy. Fotel Vip świetnie prezentuje się
w eleganckich i nowoczesnych wnętrzach.
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LEŻANKA SHELL
Nowatorski i odważny kształt leżanki
Shell sprawia, że nikt nie przejdzie koło
niej obojętnie. Wykonana z nowoczesnego materiału, jakim jest włókno
szklane w zestawieniu z drewnianą
podstawą i chromowanymi łączeniami tworzy
kompozycję godną
uwagi. Idealnie wyprofilowana, a co za tym idzie niezwykle wygodna leżanka Shell to ciekawa
propozycja do nowoczesnego salonu.
wysokość:
szerokość:
głębokość:

86 cm
150 cm
86 cm

228
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Stolik Sato
wysokość:
szerokość:

41 cm
87 cm

SATO
Gięta sklejka wniesie powiew retro do Twojego mieszkania. Designerski stolik Sato w komplecie
z fotelami o tej samej nazwie to
świetny pomysł na aranżację kącika kawowego. Meble wykonane
są z drewna różanego, co oprócz
pięknej formy giętej sklejki dodaje
im architektonicznego smaku.
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Fotel Sato
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

69 cm
55 cm
57 cm
36 cm

CH 1081
Fotel jest bardzo podobny do modelu CH1171. Są
jednak dwa aspekty, które sprawiają, że modele się
od siebie różnią. Pierwszym z nich jest podstawa bez
kółek, a drugim brak regulacji wysokości w modelu
CH1081. Istnieje możliwość wyboru między skórzanym
obiciem, a obiciem wykonanym z siatki.

231

CH 1171

232

Jednym słowem klasyka designu! Skóra zawieszona między
dwoma metalowymi profilami nadaje fotelowi lekkiego
wyrazu, a obrotowa baza z polerowanego aluminium
umieszczona na kółkach przemawia za jego funkcjonalnością. Dzięki mechanizmowi regulacji wysokości i kołyski
możesz swobodnie dopasować fotel do własnych potrzeb.
Lekka forma połączona z funkcjonalnością to konfiguracja
godna uwagi. Fotel dostępny również w wersji z siateczką
oraz z chromowaną podstawą.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:
dostępne materiały:

D2

www.dkwadrat.pl

79-88 cm
59 cm
58 cm
40-49 cm
60-69 cm
skóra i siatka

Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.

wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:
dostępne materiały:

84 cm
58 cm
57 cm
46 cm
66 cm
skóra i siatka
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CH 2191

CH 1191

Należysz do grona pracujących przy komputerze, spędzając godziny przy biurku? Fotel
CH2191 z pewnością podniesie standard Twojej
pracy. Skórzane siedzisko wraz z oparciem wyłożone zostało miękkimi poduszkami zwiększając
tym samym komfort siedzenia. Podstawa na
kółkach wykonana jest z polerowanego lub
chromowanego aluminium i tworzy stabilne
podłoże fotela. CH2191 posiada mechanizm
regulacji wysokości oraz kołyski.

Prezentowany fotel CH1191 to wyższa wersja
modelu CH1171.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:
dostępne materiały:

109-119 cm
58 cm
60 cm
48-58 cm
68-78 cm
skóra i siatka
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wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:
dostępne materiały:

108-118 cm
59 cm
60 cm
48-58 cm
65-75 cm
skóra

CH 2171

235
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wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:
dostępne materiały:

78-88 cm
59 cm
60 cm
48-58 cm
65-75 cm
skóra

D2
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HUMAN
Piękno kobiecego ciała zatrzymane w formie zmysłowego krzesła
Human. Odważna i nowatorska forma wykonana z włókna szklanego sprawia, że trudno przejść koło niego obojętnie. Niezwykle
stabilne i umożliwiające idealne dopasowanie ciała sprawia, że
korzystanie z niego to sama przyjemność. Designerski kształt
krzesła urozmaici wnętrze i doda mu ciekawego charakteru.
Dedykowane do przestrzeni nowoczesnych.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

D2
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87 cm
50 cm
65 cm
43 cm

236
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USTA 2
Jedyna w swoim rodzaju sofa Usta2 to ikona designu.
Welurowe obicie z piankowym wypełnieniem to
komfort i wygoda użytkowania. Postawiona w pustym
i nieumeblowanym pomieszczeniu momentalnie
zmienia jego charakter. Unikalna stylizacja sofy może
być elementem urozmaicającym wnętrze domowego
salonu, jak również ekskluzywnego klubu, czy hotelu.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

237

80 cm
196 cm
78 cm
43 cm

USTA
Fotel Usta wspaniale odnajduje się w towarzystwie
sofy z tej samej kolekcji. Identyczne wykonanie i niepowtarzalny charakter obu tych mebli sprawia, że
tworzą oryginalny tandem.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

80 cm
105 cm
75 cm
43 cm

238
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BALANCE JUNIOR

239

wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

52 cm
32 cm
40 cm
29 cm

240

BALANCE
Wyprofilowane, designerskie, a zarazem eleganckie krzesło Balance powstało na bazie
projektu z lat 60. XX w. Nietypowy kształt
krzesła oczarowuje użytkowników. Co ciekawe,
Balance to model stworzony z pojedynczego
odlewu wysokiej jakości ABS. Oparcie wraz
siedziskiem, dzięki lekkiej sprężystości daje
poczucie ogromnej wygody. Zaletą prezentowanego krzesła jest możliwość sztaplowania,
czyli włożenia jednego krzesła w drugie. Idealny do kuchni lub jadalni. Bez problemu
odnajdzie się także w kawiarni, czy
nowoczesnej poczekalni.
Krzesło dostępne
jest również
w wersji
junior.

wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

83 cm
48 cm
59 cm
44 cm
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BAŃKA
Innowacyjna konstrukcja w otoczce lekkiego
designu powoduje, że fotel Bańka magnetyzuje wyglądem. Dzięki swoim walorom
może odświeżyć wystrój wnętrza i nadać mu
odrobinę nowego stylu. Idealny dla osób chcących oderwać się od rzeczywistości i zanurzyć
w błogich ramionach relaksu. Dosłownie i w
przenośni.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
dostępne materiały:

113 cm
113 cm
63 cm
Doti

241

KULA
Masz czasem ochotę odseparować się od innych i zamknąć choć
na chwilę w świecie swoich marzeń? W fotelu Kula będziesz mógł
swobodnie „zebrać myśli”, odpoczywając od zgiełku i hałasu.
Designerski, obrotowy fotel w kształcie kuli wykonany został
z wysokiej jakości włókna szklanego, tapicerowanego grubą,
kolorową tkaniną Doti. Standardowo obudowa dostępna
jest w kolorze białym (inne kolory na zapytanie), natomiast
istnieje możliwość wyboru koloru tkaniny we wnętrzu fotela.
Nowoczesny fotel urozmaici wnętrze salonu lub pokoju młodzieżowego. Może być też ciekawym elementem wystroju
hotelu lub kawiarni.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
dostępne materiały:

130 cm
100 cm
100 cm
45 cm
Doti

242
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Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.
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OVALIA CHAIR
Precyzyjne wykończenie, wysoka jakość wykonania - taki
właśnie jest fotel Ovalia, wykonany został z tych samych
materiałów co fotel Kula.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
dostępne materiały:

245

SERCE
Kiedy pierwowzór
fotela Serce został
pokazany na jednej
z wystaw sklepowych
w Nowym Jorku, policja
była zmuszona go usunąć.
Wszystko przez zamieszanie
i chaos, jaki panował przed sklepem w związku z jego obecnością.
Fotel tapicerowany jest wysokiej jakości tkaniną i umieszczony na podstawie
ze stali nierdzewnej. Interesującą propozycją może być również fotel Shade,
kształtem przypominający odwrócony
stożek.

244

SHADE
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

130 cm
90 cm
80 cm
40 cm
Doti

81 cm
72 cm
70 cm
45 cm

wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

97 cm
104 cm
74 cm
49 cm
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JAJO

246

Fotel Jajo to niezwykła wygoda w połączeniu
z designem. Unikalny kształt oraz precyzyjne
wykonanie to ciekawa propozycja dla osób
ceniących meble piękne i komfortowe. Niebanalna forma podkreśla wyrazistość fotela
Jajo, dzięki czemu nadaje on wnętrzom oryginalnego akcentu. Produkt dostępny w całej
gamie kolorów oraz w kilku wersjach obicia:
kaszmirowej, skórzanej, jeansowej
i patchworkowej.
Kaszmir
wysokość:
106 cm
szerokość:
78 cm
głębokość:
66 cm
wysokość siedziska:
44 cm
wysokość podłokietników:
59 cm
dostępne materiały:
kaszmir i skóra
Jeans / krata / pathwork
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:
Podnóżek
wysokość:
szerokość:
głębokość:

105 cm
81 cm
65 cm
42 cm
64 cm

41 cm
55 cm
43 cm

Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.
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INSPIRACJE.
NOWE I ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIA
W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA WNĘTRZ.
D2. INSPIRUJE SWOICH KLIENTÓW I DOSTARCZA IM
CIEKAWYCH PROPOZYCJI W ROZSĄDNEJ CENIE.
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TUL I TULAR

TulAr
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:

Krzesła Tul i Tular charakteryzują się obrotowymi podstawami
na jednej, zwężającej
się ku środkowi nodze. Siedzisko krzesła
wykonane z wysokiej
jakości tworzywa w połączeniu
z poduszką zapewnia
wygodę i komfort
użytkowania.

247

poduszka

FIBER

krzesło

Inspiracją dla stołu Fiber jest projekt z 1956 roku. Myślą przewodnią projektanta było „uporządkowanie bajzlu z nogami”.
Pomysł spotkał się z aprobatą, dzięki czemu w 1969 roku stół
dostał nagrodę „Museum of Modern Art”. Baza stołu Fiber
wykonana jest z lakierowanego metalu, a blaty w różnych
rozmiarach produkowane są z włókna szklanego lub marmuru.
Dostępna jest również wersja owalna stołu.
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Tul
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
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84 cm
68 cm
58 cm
50 cm
67 cm

80 cm
49 cm
55 cm
48 cm

STÓŁ 90
wysokość:
średnica:

74 cm
90 cm

STÓŁ 120
wysokość:
średnica:

74 cm
120 cm

STÓŁ OWALNY 200
wysokość:
74 cm
długość:
200 cm
głębokość: 120 cm
249
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SOFA CUP
wysokość:
szerokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:
dostępne materiały:

76 cm
144 cm
45 cm
61 cm
kaszmir i skóra

FOTEL CUP
Fotel Cup to design w czystej postaci. Kaszmirowe obicie wraz ze stalową podstawą tworzą wygodną i stabilną kompozycję. Dzięki szerokiej
gamie kolorystycznej fotel Cup ożywi wnętrza, do których trafi i nada
im nowego wyrazu. Oryginalny kształt i lekka forma fotela odnajdzie
się bez problemu w domowym zaciszu. Może stanowić również ciekawe uzupełnienie hotelu lub kawiarni. Fotel dostępny także w obiciu
skórzanym, w kratkę lub jeansowym z nadrukiem.
Kaszmir i skóra
wysokość:
75 cm
szerokość:
71 cm
głębokość:
50 cm
wysokość siedziska:
39 cm
wysokość podłokietników:
58 cm
dostępne materiały: kaszmir i skóra
Nadruk i krata
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:

89 cm
75 cm
57 cm
43 cm
65 cm

Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.
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LEŻANKA LC 4
Konstrukcja leżanki wykonana ze stali nierdzewnej to gwarancja najwyższej jakości. Materac ze skóry wyprawianej w różnych kolorach bez
problemu wkomponuje się do wybranego przez Ciebie wnętrza. Istnieje
możliwość wyboru pochylenia leżanki wedle upodobań, co zapewni Ci
jeszcze większy komfort użytkowania.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
dostępne materiały:

50/70 cm
52 cm
167 cm
skóra

252

FOTEL STRIPE
Naturalna skóra naciągnięta na solidną, aluminiową konstrukcję idealnie dopasowuje się do użytkownika zapewniając mu wysoki komfort,
a regulowane oparcie fotela pomaga wybrać dogodną pozycję. Fotel
Stripe z powodzeniem odnajdzie się w eleganckim i nowoczesnym
wnętrzu biurowym lub w domowym gabinecie.

254

wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:
dostępne materiały:

68 cm
60 cm
65 cm
42 cm
61 cm
skóra

Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.
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STOLIK FRAME
wysokość:
szerokość:

62-100 cm
51 cm
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KOLEKCJA KUBIK,
KOLEKCJA SOFT, KOLEKCJA SOFT GC
Kolekcję przedstawioną poniżej łączą wspólne elementy, takie jak metalowa konstrukcja oraz siedzisko
i oparcie wykonane ze skóry naturalnej. Istnieją jednak
pewne różnice pomiędzy poszczególnymi kolekcjami.
Fotel i sofy z kolekcji Kubik posiadają dwie poduszki
na siedzisku, a oparcie i podłokietniki są na jednej linii.
Podobnie jest w przypadku kolekcji Soft, która różni
się od kolekcji Kubik jedynie pojedynczą poduszką na
siedzisku. Jeśli mówimy natomiast o fotelu i sofach Soft
GC należy wspomnieć o dwóch istotnych różnicach:
o większych i pełniejszych poduszkach, a także wyższym
oparciu. Warto zwrócić uwagę, że w każdej kolekcji
występuje fotel oraz sofa 2 os. i 3 os. Kolekcje różnią
się również wielkościami poszczególnych elementów.

255
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Fotel
wys.

257

szer.

Sofa 2 osobowa
gł.

wys.

szer.

gł.

Sofa 3 osobowa
wys.

szer.

gł.

Kubik

65

71

65

65

124

68

65

180

70

Soft

68

89

70

68

130

70

68

180

70

Soft GC

83

100

78

83

170

78

83

240

78

dostępne
materiały
skóra
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258

blat →
podstawa →

CYKLON
Stylowy i nowoczesny stół Cyklon to klasyka gatunku. Blat
wykonany został z lakierowanego na wysoki połysk MDF-u,
a podstawa z metalu. Ciekawym elementem przyciągającym uwagę są łączenia z chromowanej stali. Stół idealnie
komponuje się z krzesłami P016 lub P018. Cyklon to stół
dedykowany do nowoczesnych wnętrz z charakterem. Blat
dostępny w kolorze białym i czarnym.
wysokość:
szerokość:

UFO
Z pomocą stołu Ufo Twoje mieszkanie nabierze nowoczesnego wyglądu. Szklany, oryginalnie sfazowany
blat oparty jest na czterech chromowanych rurach,
spiętych w jednym miejscu. Ciekawe i nowatorskie
ułożenie rur u podstawy czyni stół jedyny w swoim
rodzaju. Ufo to idealne rozwiązanie do biura, poczekalni lub gabinetu.
wysokość:
szerokość:

72 cm
90 cm

259

72 cm
100 cm
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STÓŁ LC10
Szklany blat o grubości 12 mm umieszczony jest na czarnej
ramie, do której przykręcone są cztery chromowane nogi. Taka
kompozycja materiałów zapewnia stabilność konstrukcji oraz
wysoką jakość wykonania. LC10 to stół, który dzięki swojej
elegancji i szlachetności z łatwością odnajdzie się w biurowych
wnętrzach lub domowym gabinecie. Dostępny również w wersji
niskiej, jako stolik kawowy.
wysokość:
długość:
głębokość:

260

72 cm
120 cm
80 cm

STÓŁ LC6
Niezwykle elegancki stół LC6 to projekt Le Corbusiera pochodzący z lat 20. XX w. Szklany blat o grubości 19 mm umieszczony jest na stabilnej, czarnej podstawie ze stali malowanej
proszkowo. Estetyczna i prosta forma stołu wprowadzi do
wnętrza odrobinę luksusu, a powierzchnia jego blatu pozwoli
swobodnie usiąść kilku osobom. LC6 spisuje się idealnie jago
stół w jadalni ale nic nie stoi na przeszkodzie aby się stał
eleganckim i dużym biurkiem lub stołem konferencyjnym.
wysokość:
długość:
głębokość:

261

73 cm
225 cm
85 cm
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FOTEL CONFERENCE
Jesteś w trakcie urządzania biura i brakuje Ci
eleganckiego fotela do kompletu?
Fotel Conference to piękno i porządek minimalizmu. Pierwowzór wykonany został specjalnie
dla Willi Tugendhatów w Brnie w 1930 roku
i otrzymał nagrodę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Finezyjna konstrukcja
fotela wykonana została z anodyzowanego
aluminium, a siedzisko i wierzchnia warstwa
podłokietników ze skóry naturalnej.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
dostępne materiały:

262

84 cm
59 cm
65 cm
skóra

SOFA CANDY

263
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wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
dostępne materiały:

78 cm
128 cm
67 cm
42 cm
skóra

Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.
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STOLIK LC10
Prezentowany stolik to mniejsza wersja
stołu LC10, który znajdziesz na stronie 43.
wysokość:
długość:
głębokość:

36 cm
68 cm
68 cm

264

COCO
Skorupa fotela Coco wykonana została z wysokiej
jakości włókna szklanego lakierowanego na biały kolor,
a siedzisko wyłożono skórą. Całość oparta na metalowej podstawie, która nadaje fotelowi dodatkowej elegancji.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
dostępne materiały:

87 cm
105 cm
80 cm
37 cm
skóra

czarny
wiśnia
orzech
natural

STOLIK TRIX
Stolik kawowy Trix to synonim elegancji
i nowoczesności. Drewniana podstawa (w
różnych wybarwieniach) wraz z hartowanym szkłem to połączenie, które idealnie
wkomponuje się do wnętrz modernistycznych, jak i tych tradycyjnych. Przy stoliku
Trix wypijesz kawę z przyjaciółką lub postawisz przystawki podczas wieczornego
przyjęcia.
wysokość:
szerokość:
głębokość:

265

40 cm
125 cm
90 cm

266
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OFERUJEMY MEBLE OD SPRAWDZONYCH DOSTAWCÓW
GWARANTUJĄCYCH NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ PRODUKTU ORAZ
ODPOWIEDNIĄ CENĘ. JESTEŚMY OTWARCI I ELASTYCZNI, BY NASI
KLIENCI MIELI STAŁY DOSTĘP DO NAJLEPSZEJ OFERTY.

HARRY JUNIOR

HARRY

Szukasz stabilnego i wygodnego krzesełka dla
swojego dziecka? Harry Junior to uosobienie
nowoczesnego stylu połączonego z funkcjonalnością. Konstrukcja z chromowanego drutu
zapewni Twojemu dziecku stabilność, a doskonale wyprofilowane oparcie komfort siedzenia.
Biała lub czerwona, tapicerowana poduszka na
siedzisku sprawia, że korzystanie z krzesła jest
jeszcze przyjemniejsze. Twoje dziecko usiądzie
na nim przy ulubionym stoliku w jadalni lub
w restauracji z udogodnieniami dla maluchów.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

www.dkwadrat.pl

81 cm
53 cm
58 cm
43 cm

51 cm
34 cm
35 cm
31 cm

267
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wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
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HARRYARM

HARRY HOKER

Ciekawym akcentem, który ożywi Twoje wnętrza i nada
im wyjątkowego charakteru może być krzesło HarryArm.
Oryginalny kształt w połączeniu z konstrukcją z chromowanego drutu to gwarancja stabilności i wygody.
Komfort użytkowania zwiększa dodatkowo tapicerowana poduszka na siedzisku krzesła. Model HarryArm
polecany jest do wnętrz urządzonych w nowoczesnym
stylu. Uzupełnieniem kolekcji jest krzesło Harry bez podłokietników, stołek barowy oraz krzesło w wersji junior.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:

wysokość:
szerokość:
głębokość:

120 cm
52 cm
63 cm

84 cm
84 cm
70 cm
45 cm
71 cm
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FOTEL SNUG
Pierwowzór fotela Snug pochodzi z 1948 r.
Głównym założeniem projektanta było to by
stworzony fotel był bardzo wygodny i komfortowy. I to mu się udało! Obicie wykonane
zostało z kaszmiru, natomiast podstawa fotela
z chromowanej stali. Ergonomiczna forma
wraz z podłokietnikami i dostawianym podnóżkiem pozwala w pełni oddać się chwili
relaksu. Podnóżek z powodzeniem może służyć
również, jako dodatkowe siedzisko, co może
być przydatne przy dużej liczbie gości. Fotel
Snug doskonale odnajdzie się w domowych
wnętrzach. Dostępny jest w kilku wersjach
kolorystycznych.
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Fotel
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:

100 cm
100 cm
90 cm
37 cm
54 cm

Podnóżek
wysokość:
szerokość:
głębokość:

45 cm
58 cm
55 cm
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STOLIKI LACO
Zestaw stolików Laco pozwoli Ci na dowolną, pomysłową aranżację wnętrz. Blaty stolików wykonane zostały z laminatu w kolorze czarnym, natomiast baza jest chromowana. W salonie Laco
posłuży jako stolik kawowy oraz nowoczesny
stolik na przystawki. W sypialni jako stolik nocny
i podnóżek. Minimalistyczna forma stolików Laco
pozwala umieścić je praktycznie w każdym nowoczesnym wnętrzu i wydobyć z nich dowolną funkcjonalność.
DUŻY STOLIK

MAŁY STOLIK:
wysokość:
długość:
głębokość:

44 cm
54 cm
48 cm

wysokość:
długość:
głębokość:

36 cm
135 cm
48 cm
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FOTEL WÓŁ
Marzy Ci się odrobina relaksu z książką w ręku?
Z fotelem Wół będzie to możliwe! Kiedy Hans J. Wagner projektował pierwowzór, ważnym dla niego aspektem było to, aby każdy
użytkownik mógł usiąść w nim wygodnie i w wybranej przez siebie
pozycji. Fotel Wół jest bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny,
dzięki zagłówkowi w kształcie rogów byka. Czarne, skórzane obicie
wraz z podstawą ze stali polerowanej tworzą niezwykłą kompozycję,
czyniąc z niego fotel elegancki i nowoczesny. W komplecie z fotelem jest również czarny podnóżek, który
z pewnością podniesie komfort Twojego wypoczynku.
Fotel dedykowany jest do
nowoczesnego salonu lub
gabinetu.

Podnóżek
wysokość:
szerokość:
głębokość:
dostępne materiały:

39 cm
68 cm
47 cm
skóra

Fotel
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:
dostępne materiały:

90 cm
92 cm
95 cm
37 cm
54 cm
skóra
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Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.
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ŁAWKA BROW
Ławka Brow to połączenie światowego wzornictwa z użytecznością. Proste linie i klasyczne kolory sprawiają, że ławka cieszy się powodzeniem zarówno u wielbicieli stylu tradycyjnego, jak i nowoczesnego.
Siedzisko ławki wykonane zostało z wysokiej jakości drewna, natomiast podstawa ze stali malowanej
proszkowo. Ławka Brow to ciekawe rozwiązanie do przedpokoju lub hallu.

wysokość:
szerokość:
głębokość:

35 cm
150 cm
47 cm
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KRZESŁO SCHOOL I STÓŁ TIMBER
Krzesło School to ciekawa konstrukcja, która czyni produkt wytrzymałym i stabilnym. Tylne
nogi krzesła School są dużo bardziej masywne niż przednie, dlatego też większość ciężaru
krzesła przenoszona jest na część tylną. Konstrukcja z lakierowanej stali pięknie współgra
z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewna, tworząc solidne krzesło. School to wygoda
i estetyka formy, która sprawia, że krzesło z łatwością odnajdzie się w domowych jak i komercyjnych wnętrzach.

Krzesło
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

81 cm
41 cm
46 cm
47 cm

Stół Timber
wysokość:
szerokość:

72 cm
80 cm

275

baza
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TOP
Charakterystyczny, „lotniczy” wygląd nóg
stołka Top czyni go wyjątkowym. Twórcy
pierwowzoru zależało na tym, by stołek
był praktyczny i trwały a podczas użytkowania zachowywał dużo równowagi. Hoker odnajduje się w nowoczesnych i tradycyjnych wnętrzach. Wykonany z litego
drewna i chromowanej stali.
Wysoki
wysokość:
szerokość:

78 cm
60 cm

Niski
wysokość:
szerokość:

70 cm
56 cm

FOTEL SLIGHT
276

Minimalistyczny wygląd w designerskiej oprawie tak pokrótce można opisać fotel Slight. Oryginalny
kształt podstawy i niskie siedzisko to jego cechy
charkterystyczne. Stalowa konstrukcja i naciągnięta
na nią skóra, która tworzy siedzisko i oparcie fotela
to kombinacja najwyższej jakości materiałów. Fotel
Slight z łatwością odnajdzie swoje miejsce w każdej
przestrzeni.

278

wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
dostępne materiały:

70 cm
63 cm
65 cm
28 cm
skóra

277

Sprawdź próbniki materiałów na na stronie 54.
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WICKER
Zestawienie stylów i materiałów krzesła Wicker sprawi,
że Twoje wnętrza nabiorą świeżego blasku i ciepła. Lekki
kształt i ergonomicznie wyprofilowane oparcie powoduje,
że krzesło jest bardzo wygodne w użytkowaniu. Wicker
stworzony został z litego drewna najwyższej jakości,
natomiast siedzisko wykonane jest w formie plecionki z naturalnych włókien, co zapewnia wytrzymałość
i trwałość produktu. Krzesło idealnie wkomponuje się
we wnętrze domowej kuchni lub jadalni.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:
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73 cm
48 cm
56 cm
43 cm
72 cm

WOODY
Rzeźba i krzesło w jednym? To ciekawe rozwiązanie zastosowano przy okazji prezentowanego poniżej krzesła
Woody. Wykonane zostało z czterech drewnianych desek połączonych ze sobą w kształt litery „Z”. Konstrukcja
pozbawiona standardowych czterech nóg zachowuje
stabilność i wytrzymałość. Woody nada ciekawego akcentu nowoczesnym wnętrzom. Idealne do jadalni, czy
modernistycznych przestrzeni restauracyjnych. Może być
wykorzystane również jako rzeźba w celu podniesienia
atrakcyjności danego miejsca.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

D2
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80 cm
46 cm
54 cm
41 cm
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CODO
Krzesło Codo to synonim
prostoty i elegancji. Wykonanie z drewna wraz
siedziskiem z ekoskóry
to kompozycja z gwarancją długotrwałego
użytkowania. Ergonomiczna forma daje poczucie niezwykłej wygody i komfortu w najlepszym stylu. Miejsce przy stole w jadalni to
jego środowisko naturalne.
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wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:

76 cm
52 cm
55 cm
47 cm

PRESIDENT
Krzesło President wniesie powiew klasyki
do Twojego mieszkania. Wykonana z litego
drewna konstrukcja to gwarancja jakości znakomicie współgrająca z siedziskiem wykonanym z ekoskóry. Szerokie podłokietniki oraz
doskonale dopasowany kształt oparcia sprawią,
że wygoda i komfort zagości w Twoim domu
na dłużej. Niezwykle stylowe krzesło President
odnajdzie się w klasycznym klimacie, ale nie
tylko. Może być również ciekawym akcentem
w nowoczesnych wnętrzach. Krzesło dostępne
w kolorze naturalnego drewna i brązu.
wysokość:
szerokość:
głębokość:
wysokość siedziska:
wysokość podłokietników:

76 cm
63 cm
54 cm
46 cm
71 cm
283
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PRÓBNIKI KOLORÓW
KASZMIR

B8

B5

B4

K3

1

4

11

20

23

24

27

41

42

39

96

37

43

06

67

65

Ebony

Wiśnia

Rosewood

F-6

F-5

F-4

F-3

F-1

16

SKÓRA

01

SKLEJKA FORNIROWANA

Orzech

Biały dąb

TKANINA DOTI

F-10

F-9

SIATKA

Czarny

D2
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Biały

10

Poszukaj z nami kolejnych inspiracji, które wypełnią Twoją przestrzeń.
Katalogi KRZESŁA I STOŁY, MODERN i AKCESORIA znajdziesz w sklepie D2.
lub u naszych partnerów. Jeśli nie możesz się już doczekać, znajdź ciekawe
rozwiązania na www.dkwadrat.pl.
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Po prawej stronie znajduje się przekierowanie, dzięki któremu zobaczysz
wszystkie katalogi D2. w wersji elektronicznej.

www.dkwadrat.pl/katalogi

Firma D2 Sp. z o.o. Sp. k. dołożyła wszelkich starań, by dane w katalogu były zgodne ze stanem faktycznym. D2. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach opisanych w niniejszym katalogu. Kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

D2 Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mińska 25 bud. 16
03-808 Warszawa
Teren SOHO Factory
tel./fax: 22 39 80 800
info@dkwadrat.pl

