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KRZESŁA I STOŁY



Designerskie rozwiązania inspirowane kultowymi pro-

jektami. Każdy chce mieć w swoim wnętrzu coś wyjąt-

kowego. Ciekawe wzornictwo, nowatorskie i użyteczne 

rozwiązania nadają wnętrzom charakteru. Designerskie 

meble cieszą oko i duszę. Zainspiruj się 

historią designu i wybierz coś dla 

siebie spośród oferowanych przez 

nas klasyków.

Klasyki

akcesoria
Szukasz oryginalnego i użytecznego prezen-

tu? Sprawdź nasze propozycje designerskich 

akcesoriów. Znajdziesz tu kolekcję przedmio-

tów z ludzikiem Buddy, sprytne rozwiązania 

porządkujące przestrzeń, jak gazetowniki czy 

magnetyczne organizery, a także stojaki na bi-

żuterię i pomysłowe ramki na zdjęcia.

Modern
Zobacz dostępne w naszej ofercie kolekcje Modern. To niezwy-

kłe połączenie designu i nowoczesnych materiałów np. włókna 

szklanego. Najwyższej jakości ciekawe formy doskonale kom-

ponują się ze współczesnymi wnętrzami.

pozostałe katalogi D2.



Znajdź swój kolor i produkt. 

Niebieski katalog Stoły i Krze-

sła trzymasz właśnie w ręku. 

Koniecznie sprawdź inne, ko-

lorowe katalogi D2.: zielony 

z klasykami, żółty z akceso-

riami i szary z meblami no-

woczesnymi.

KRZESŁA I STOŁY
Drewniane, z polikarbonu czy włókna szklanego? Wykonane z jednego odle-

wu tworzywa czy będące połączeniem wielu materiałów? Wszystkie są nowo-

czesne i designerskie! D2. proponuje ciekawe rozwiązania do salonu, jadalni 

czy gabinetu. Wśród oferowanych przez nas krzeseł i stołów, znajdziesz mnó-

stwo inspirujących form.

W 1994 roku w Japonii wynaleziono dwuwymiarowy kwa-

dratowy kod kreskowy QR. Posiadając odpowiednią aplika-

cję w telefonie komórkowym możesz zeskanować kod QR  

i w szybkim czasie przenieść się do zawartości w nim zapisa-

nej. Dzięki kodom w naszym katalogu zostaniesz bezpośrednio przekierowany 

na naszą stronę www do zakładki odpowiadającej skanowanemu produktowi.

Trzymasz w ręku katalog
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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 wzornic-

twie. Stale rozszerzamy także ofertę akcesoriów uzupełniających 

wnętrza. Obserwujemy światowe trendy i wciąż szukamy cieka-

wych 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 nowo-

czesne, 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 do-

stęp do najlepszej oferty.

INSPIRACJE – kochamy design i inspiracje z nim związane, prezen-

tujemy nowatorskie i użyteczne rozwiązania, które nadają wnę-

trzom wyjątkowy charakter.
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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).68



P016 PP / PO16W PP
Nowoczesne krzesło wykonane zostało z wy-
sokiej jakości polipropylenu. Ergonomiczna 
forma w połączeniu ze stabilną, chromowaną 
lub drewnianą podstawą zapewniają niezwy-
kły 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 wiel-
bicieli wygody ciekawą alternatywą może 
być wersja krzesła z podłokietnikami P018 
lub P018W.

wysokość:  80 cm
szerokość:  47 cm
głębokość:  57 cm
wysokość siedziska:  44 cm

beżowy
czarny
czerwony
ciemny oliwkowy
ciemny róż
łagodny szary
granatowy
błekitny
pomaranczowy
zielony
żółty
biały
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P016W PATCHWORK
Harmonijne zestawienie materiałów i kolorów ożywi Twój 

dom. Krzesło P016W Patchwork to ciekawa kom-
pozycja dla ludzi ceniących różnorodność 

barw i faktur. Siedzisko patchworkowej 
wersji P016W tworzą małe kawałki 

materiałów o podobnych kształ-
tach. Połączenie z podstawą wy-

konaną z drewna bukowego nadaje 
krzesłu ponadczasowy wygląd. Idealnie 

sprawdzi się w młodzieżowym poko-
ju, czy salonie. Ciepła doda także 

nowoczesnym kawiarniom. Krze-
sło dostępne również w wersji 

patchworkowej P018W 
z podłokietnikami.

P016 Junior / P016W Junior
wysokość:  55 cm
szerokość:  31 cm
głębokość:  28 cm
wysokość siedziska:  33 cm

P016 JUNIOR / P016W JUNIOR
Krzesło P016 Junior zostało stworzone z myślą o małych po-
ciechach. Tworzywo ABS, z którego zostało wykonane to gwa-
rancja 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 wer-
sja krzesła z drewnianą podstawą P016W Junior.

wysokość:  83 cm
szerokość:  46 cm
głębokość:  50 cm
wysokość siedziska: 47 cm
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P018 / PO18W
Krzesło P018W z siedziskiem z polipropylenu 
uformowane zostało w sposób zapewniający 
maksymalną wygodę. Drewniane nogi zapew-
niają stabilność oraz pozwalają w bezpieczny 
sposób oddać się chwili relaksu. Ergonomiczna 
forma oraz ciekawa podstawa stanowią ide-
alną kompozycję, która z łatwością wpasuje 
się zarówno w domowy klimat, jak i wnę-
trza komercyjne.
P018W to funkcjonalność, komfort i design 
dostępne w kilku wersjach kolorystycznych 
oraz w wersji z chromowaną podstawą.
Dla wielbicieli różnorodności polecamy rów-
nież fotel P018RR umieszczony na płozach 
lub P018W Patch.

D2
www.dkwadrat.pl



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. pod-
łokietników: 69 cm P018W Patchwork wys.: 82 cm, szer.: 62 cm, gł.: 58 cm, wys. siedziska: 42 cm, wys. podłokietników: 65 cm

P018W PATCHWORK

P018

P018W

PO18RR

4

6 7

5

D2
www.dkwadrat.pl

KRZESŁA  /  9



D2
www.dkwadrat.pl



Wykonane z pojedynczego kawałka po-
liwęglanu, krzesło łączy w sobie czysty 
design i mocną strukturę z lekkością wy-
glądu. Zaokrąglona górna część oparcia 
kontrastuje z kwadratowym siedziskiem 
tworząc niespodziewanie elegancką ca-
łość. Mimo delikatności formy, krzesło jest 
stabilne i solidne, a dodatkowo odporne 
na pogodę.  

wysokość:  91 cm
szerokość:  38 cm
głębokość:  49 cm
wysokość siedziska:  48 cm

Krzesło Mia producenta Resol jest prze-
znaczone do użytku zarówno wewnętrz-
nego, jak i zewnętrznego. Dzięki użyciu 
nowoczesnego tworzywa przy produkcji 
tego nieco „klasycznego” krzesła, Mia 
jest porównywana z najlepszymi pro-
jektami nowoczesnych krzeseł. Jest wy-
konana z poliamidu (białe i czarne) lub 
z polikarbonu (przezroczyste). Krzesło 
to można sztaplować jedno w drugie.

wysokość:  90 cm
szerokość:  47 cm
głębokość:  50 cm
wysokość siedziska:  46 cm

Krzesło jest połączeniem dwóch sprzeczno-
ści. Nowej technologii, w której używa się 
nowoczesnych materiałów wtryskiwanych 
w formę pod dużym ciśnieniem oraz kształ-
tów w stylu Ludwika. Uzyskujemy dzięki temu 
wysoką wytrzymałość oraz niebanalną formę 
pasującą do różnych wnętrz.

wysokość:  93 cm
szerokość:  54 cm
głębokość:  57 cm
wysokość siedziska:  48 cm
wysokość podłokietników:  67 cm

ROYAL VIKI 

MIA 

transparentne

transparentne

transparentne

8
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BALANCE
Wyprofilowane, designerskie, a zarazem ele-
ganckie 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 prezento-
wanego krzesła jest możliwość sztaplowania, 
czyli włożenia jednego krzesła w drugie. Ideal-

ny do kuchni lub jadalni. Bez problemu 
odnajdzie się także w kawiarni, czy 

nowoczesnej poczekalni. 
Krzesło dostępne 

jest również 
w wersji 
junior. 

BALANCE JUNIOR
wysokość:  52 cm
szerokość:  32 cm
głębokość:  40 cm
wysokość siedziska:  29 cm

wysokość:  83 cm
szerokość:  48 cm
głębokość:  59 cm
wysokość siedziska:  44 cm

11
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HUMAN
Piękno kobiecego ciała zatrzymane w formie zmysło-
wego krzesła Human. Odważna i nowatorska forma 
wykonana z włókna szklanego sprawia, że trudno przejść 
koło niego obojętnie. Niezwykle stabilne i umożliwia-
jące 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:  87 cm
szerokość:  50 cm
głębokość:  65 cm
wysokość siedziska:  43 cm

13
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HARRYARM
Bardzo wygodny i ładny w wyglądzie fotel, 
który wraz z krzesłem i stołkiem barowym 
tworzą całą kolekcję. Fotel na siedzisku po-
siada tapicerowana poduszkę, a stalowy drut 
w oparciu jest chromowany.

wysokość:  84 cm
szerokość:  84 cm

głębokość:  70 cm
wysokość siedziska:  45 cm

wysokość podłokietników:  71 cm

NET
Główną i najbardziej rzucającą się w oczy cechą tego 

krzesła jest wykonanie go z chromowanego drutu, któ-
ry dzięki uformowaniu w ergonomiczny kształt oraz 

dużej gęstości przeplotu zapewnia wysoki komfort 
osobie siedzącej. O ogromie pracy jaką trzeba 

włożyć w produkcję krzesła niech świadczy fakt, 
że samo siedzisko ma ponad 320 punktowych 

spawów. 

NET DOUBLE
wysokość:  87 cm
szerokość:  50 cm
głębokość:  52 cm
wysokość siedziska:  45 cm

HARRY
wysokość:  81 cm
szerokość:  53 cm
głębokość:  58 cm
wysokość siedziska:  43 cm

14
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TUL I TULAR
Krzesła Tul i Tular charak-
teryzują się obrotowymi 
podstawami na jednej, 
zwężającej się ku środ-
kowi nodze. Siedzisko 
krzesła wykonane z wy-
sokiej jakości tworzywa 
w połączeniu z poduszką 
zapewnia wygodę i kom-
fort użytkowania.

Tul
wysokość:  80 cm
szerokość:  49 cm
głębokość:  55 cm
wysokość siedziska:  48 cm

TulAr 
wysokość:  84 cm
szerokość:  68 cm
głębokość:  58 cm
wysokość siedziska:  50 cm
wysokość podłokietników:  67 cm

FIBER
Inspiracją dla stołu Fiber jest projekt z 1956 roku. Myślą prze-
wodnią 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.

STÓŁ 90
wysokość:  74 cm
średnica:  90 cm

STÓŁ 120 
wysokość:  74 cm
średnica:  120 cm

STÓŁ OWALNY 200
wysokość:  74 cm
długość: 200 cm
głębokość:  120 cm

krzesło 

poduszka

17
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PRESIDENT
Krzesło President wniesie 
powiew klasyki do Twoje-
go mieszkania. Wykonana 
z litego drewna konstruk-
cja to gwarancja jakości 
znakomicie współgrająca 
z siedziskiem wykonanym ze ekoskóry. Szero-
kie podłokietniki oraz doskonale dopasowany 
kształt oparcia sprawią, że wygoda i komfort 
zagości w Twoim domu na dłużej. Niezwy-
kle stylowe krzesło President odnajdzie się 
w klasycznym klimacie, ale nie tylko. Może 
być również ciekawym akcentem w nowocze-
snych wnętrzach. Krzesło dostępne w kolorze 
naturalnego drewna i brązu.

wysokość:  76 cm
szerokość:  63 cm
głębokość:  54 cm
wysokość siedziska:  46 cm
wysokość podłokietników:  71 cm

21

CODO
Krzesło Codo to synonim 
prostoty i elegancji. Wy-
konanie z drewna wraz 
siedziskiem z ekoskóry to 
kompozycja z gwarancją 
długotrwałego użytko-

wania. Ergonomiczna forma daje poczucie 
niezwykłej wygody i komfortu w najlepszym 
stylu. Miejsce przy stole w jadalni to jego śro-
dowisko naturalne.

wysokość:  76 cm
szerokość:  52 cm
głębokość:  55 cm
wysokość siedziska:  47 cm

20
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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 stwo-
rzony 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:  73 cm
szerokość:  48 cm
głębokość:  56 cm
wysokość siedziska:  43 cm
wysokość podłokietników:  72 cm

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 więk-
szość 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:  81 cm
szerokość:  41 cm
głębokość:  46 cm
wysokość siedziska:  47 cm baza

Stół Timber
wysokość:  72 cm
szerokość:  80 cm

22
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A-SHAPE
wysokość:  89 cm
szerokość:  72 cm
głębokość:  60 cm
wysokość siedziska:  49 cm
wysokość podłokietników:  64 cm A-SHAPE I A-SHAPE PP

Wygodne, eleganckie, a zarazem niezwykle designerskie krzesło 
A-Shape PP potrafi oczarować swoim wyglądem. Świetnie wypro-

filowane 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 pod-
stawą 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 z materiało-
wym obiciem.

A-SHAPE PP
wysokość:  92 cm
szerokość:  71 cm
głębokość:  60 cm
wysokość siedziska:  44 cm
wysokość podłokietników:  64 cm

24
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GAP
Krzesło Gap to oryginalny design oraz atrakcyjny wygląd. Cechy te nadają produktowi 
miano ponadczasowego. Nogi krzesła wykonane są z aluminium zaś siedzisko z la-
kierowanej proszkowo stali. Ze względu na zastosowane materiały produkt idealnie 
sprawdza się także na zewnątrz. Krzesła można sztaplować do 8 sztuk. Uzupełnieniem 
krzeseł Gap są stołki barowe tej samej serii, które znajdziesz na stronie 41.

wysokość:  82 cm
szerokość:  55 cm
głębokość:  57 cm
wysokość siedziska:  46 cm

25
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CEPELIA
Krzesło Cepelia to nietuzinkowy, oryginalny 
produkt wykonany z tworzywa (siedzisko) 
i chromowanej stali (podstawa). Wewnętrzny 
wzór siedziska przypomina winorośl. Krzesła 
można sztaplować. Uzupełnieniem kolekcji jest 
stołek barowy, który znajdziesz na stronie 39.

wysokość:  82 cm
szerokość:  55 cm
głębokość:  57 cm
wysokość siedziska:  46 cm

BENT 
wysokość:  73 cm
szerokość:  52 cm
głębokość:  49 cm
wysokość siedziska:  45 cm
wys. podłokietników:  70 cm

SIMPLE
wysokość:  77,5 cm
szerokość:  49 cm
głębokość:  51 cm
wysokość siedziska:  47 cm

26

27

28

D2
www.dkwadrat.pl



wysokość:  77 cm
szerokość:  65 cm
głębokość:  65 cm
wysokość siedziska:  43 cm
wysokość podłokietników:  76 cm

wysokość:  75 cm
szerokość:  59 cm
głębokość:  53 cm
wysokość siedziska:  44 cm
wysokość podłokietników:  64 cm

Krzesło Box ma kształt zainspirowany 
zabawką. Niewątpliwie najbardziej wi-

docznymi elementami tego produktu są 
ostre kształty oparcia, podłokietników 

oraz nóg. Krzesło zostało wykona-
ne z polypropylenu i nadaje się do 

użytku wewnątrz i na zewnątrz. 
W siedzisku zrobiony jest otwór, 

dzięki któremu, z krzeseł stoją-
cych na deszczu spływa woda.

BOX

CUBEVTV BEE 
wysokość:  84 cm
szerokość:  44 cm
głębokość:  47 cm
wysokość siedziska:  47 cm

wysokość:  77 cm
szerokość:  63 cm
głębokość:  53 cm
wysokość siedziska:  43 cm
wysokość podłokietników:  64 cm

28
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wysokość:  83 cm
szerokość:  42 cm
głębokość:  54 cm
wysokość siedziska:  47 cm

wysokość:  82 cm
szerokość:  48 cm
głębokość:  49 cm
wysokość siedziska:  47 cm

wysokość:  80 cm
szerokość:  49 cm
głębokość:  51 cm
wysokość siedziska:  45 cm

PLANEBLADDER BLAD

BUSH
wysokość:  84 cm
szerokość:  44 cm
głębokość:  51 cm
wysokość siedziska:  45 cm

SHELL
wysokość:  83 cm
szerokość:  56 cm
głębokość:  50 cm
wysokość siedziska:  48 cm
wysokość podłokietnika: 74 cm

30

FEEL
wysokość:  84 cm
szerokość:  41 cm
głębokość:  50 cm
wysokość siedziska:  47 cm
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WAVE
Krzesło Wave to mebel o płynnej linii, którego 
profil przypomina silnie sfałdowaną draperię. 
Jest nadzwyczaj lekki, trwały i funkcjonalny. 
Spirala, w którą jest ułożone krzesło lekko 
ugina się pod ciężarem, a oparcie delikatnie 
poddaje się kształtom pleców.

wysokość:  85 cm
szerokość:  40 cm
głębokość:  61 cm
wysokość siedziska:  46 cm
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ROLLING CHAIR
To ręcznie wykonany fotel stylistyką nawiązujący do mebli słynnego architekta Franka 

O’Gehrego, który w 1972 roku stworzył słynną serię mebli z tektury falistej „Easy Edges” 
(seria o miękkich konturach).

Prezentowany fotel to mebel o płynnej linii, jest lekki, trwały i funkcjonalny. 
Łączy przy tym niebywałe walory estetyczne. Jest to gadżet, o nietypowych 

kształtach, strukturze materiału i zwartej formie.

LINE
wysokość: 82 cm
szerokość: 38 cm
głębokość: 45 cm
wysokość siedziska: 43 cm

NARVIK
wysokość: 82 cm
szerokość: 38 cm
głębokość: 50 cm
wysokość siedziska: 44 cm

wysokość:  65 cm
szerokość:  53 cm

głębokość:  111 cm

32 33
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COGNAC
Elegancja to Twoje drugie imię? Z pewnością 
spodoba Ci się fotel Cognac o stylowej formie.  
Jego siedzisko zostało wykonane z ekoskóry, 
co daje poczucie komfortu, a obrotowa  pod-
stawa dodaje odrobiny szaleństwa i swobody. 
Wygodę w użytkowaniu zapewniają także 
podłokietniki, dzięki czemu korzystanie z fotela 
jest jeszcze bardziej przyjemne.
Cognac to fotel, który swoim kształtem łu-
dząco przypomina kieliszek do koniaku, co 
dodatkowo nadaje mu klasy i luksusu. Idealny 
do wnętrz nowoczesnych.

wysokość:  69 cm 
szerokość:  59 cm
głębokość:  60 cm
wysokość siedziska:  43 cm
wysokość podłokietników:  69 cm

FLOP
Designerskiego wyglądu odmówić mu nie można, tak samo jak nie można 
zaprzeczyć, że jest nowoczesny i funkcjonalny. Obrotowy fotel Flop wyko-
nany z włókna szklanego i ekoskóry to propozycja dedykowana do wnętrz 
urządzonych w modernistycznym stylu. Siedzisko fotela oparte jest na 
chromowanej podstawie, która dodaje fotelowi elegancji.

wysokość:  83 cm
szerokość:  63 cm
głębokość:  56 cm
wysokość siedziska:  48 cm
wysokość podłokietników:  83 cm

korpus → 
← siedzisko

35
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Mercury / Mercury pikowany wys.: 75 cm, szer.: 69 cm, gł.: 60 cm, wys. siedziska: 46 cm 
Pezzo / Pezzo pikowany wys.: 82 cm, szer.: 70 cm, gł.: 66 cm, wys. siedziska: 48 cm, wys. podłokietników: 64 cm 

korpus → 
← siedzisko

MERCURY

MERCURY 
PIKOWANY

PEZZO 
PIKOWANY 

PEZZO
39

40
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Do stołów 
Lucente i Living 
polecamy krzesła 
A-Shape. 
Znajdziesz je na 
stronie 19.

LUCENTE
Stół Lucente jest większą wersją stołu Living.

LIVING
Masz małą kuchnię, a Twoim marzeniem jest 
stół? W takim razie Living został stworzony 
dla Ciebie. Stół o niewielkich rozmiarach jest 
w całości wykonany z lakierowanego na wysoki 
połysk MDF-u. Prostota i funkcjonalność to 
jest to, co wyróżnia stół Living. Dzięki swoim 
rozmiarom zmieści się zarówno w niewielkiej 
kuchni, jak i nowoczesnej kawiarni. Dostępna 
jest również większa wersja stołu – Lucente. 

wysokość:  77 cm
długość:  80 cm
głębokość:  80 cm

140x80 160x80 180x90

wysokość: 76 cm 76 cm 76 cm

długość: 140 cm 160 cm 180 cm

głębokość: 80 cm 80 cm 90 cm

41
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STÓŁ X7
Prostota formy w modernistycznej oprawie. 
Tak w kilku słowach opisać można stół X7.
Lekkość, prostolinijność oraz funkcjonalność to 
zalety, jakimi odznacza się prezentowany stół.
Dzięki możliwości rozkładania jest niezwykle 
praktyczny. Jego długość zwiększa się ze 170 
cm aż do 260 cm, co sprawia, że może przy nim 
usiąść spora liczba osób naraz. Blat i nogi stołu 
X7 wykonane są z lakierowanego na wysoki 
połysk MDF-u. W czasie, gdy stół jest złożony, 
jego dodatkowe części schowane są pod bla-
tem głównym, co jest dodatkowo  praktycznym 
rozwiązaniem. X7 z łatwością odnajdzie się 
w jadalni urządzonej w nowoczesnym stylu. 
W ofercie występuje także wersja biała matowa 
oraz fornirowana orzechem.

wysokość:  75 cm
długość:  170-260 cm
głębokość:  90 cm

STÓŁ X7 - ORZECH

43
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biay mat
biay połysk
orzech



STÓŁ CAMELLO
Zaplanowałeś niedzielny obiad w gronie ro-
dziny i zastanawiasz się gdzie pomieścisz tak 
liczną gromadę? Rozsuwany stół Camello przyj-
dzie Ci z pomocą. Lakierowany na biało blat 
umieszczony na drewnianej podstawie wraz 
z fornirowanymi nogami w kolorze orzecha 
włoskiego to propozycja godna uwagi. Po 
złożeniu, stół Camello posłuży Ci, jako miejsce 
do pracy lub wspólnego odrabiania lekcji 
z dzieckiem. Stół dostępny również w mniej-
szej wersji z białymi nogami lakierowanymi 
na wysoki połysk. 

wysokość:  75 cm
długość:  150-200 cm
głębokość:  90 cm

45
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STÓŁ MILAN
Połączenie dwóch nowoczesnych materiałów - for-
niru ze szkłem sprawia, że stół Milan magnetyzuje 
wyglądem. Funkcja rozkładania czyni go praktycz-
nym w zastosowaniu, szczególnie w sytuacji więk-
szej liczby osób. Stół Milan to funkcjonalny design 
w prostej formie. Z powodzeniem odnajdzie się 
w nowoczesnej kuchni lub jadalni. Może posłużyć 
również, jako stół konferencyjny lub kawiarniany.

wysokość:  75 cm
długość:  130-170 cm
głębokość:  90 cm

STÓŁ CAMELLO
wysokość:  75 cm
długość:  110-150 cm
głębokość:  70 cm

46
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kolor szkła
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CYKLON
Stylowy i nowoczesny stół Cyklon to 
klasyka gatunku. Blat wykonany zo-
stał z lakierowanego na wysoki połysk 
MDF-u, a podstawa z metalu. Ciekawym 
elementem przyciągającym uwagę są 
łączenia z chromowanej stali. Stół ide-
alnie komponuje się z krzesłami P016 
lub P018. Cyklon to stół dedykowany 
do nowoczesnych wnętrz z charakte-
rem. Blat dostępny w kolorze białym 
i czarnym.

wysokość:  82 cm
szerokość:  100 cm
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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 prze-
szkodzie aby się stał eleganckim i dużym biurkiem czy stoem konferencyjnym.

wysokość:  73 cm
długość:  225 cm
głębokość:  80 cm

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.

Stół LC10
wysokość:  72 cm
długość: 120 cm 
głębokość:   80 cm

Stolik kawowy LC10
wysokość:  36 cm
długość: 68 cm
głębokość:   68 cm

50
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Stół ciekawie współgra 
z krzesłami School - 
zobacz na stronie 18.

COPINE
Prostota formy w modernistycznej oprawie. Tak 
w kilku słowach można określić stół Copine.
Metalowe elementy łączące biały blat z drew-
nianymi nogami to idealna i funkcjonalna kom-
pozycja wysokiej 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.

Copine 80
wysokość:  74 cm
szerokość:  80 cm

Copine 100
wysokość:  74 cm
szerokość:  100 cm

TIMBER
Chcesz wprowadzić odrobinę delikatności 
do wnętrz w nowoczesnym stylu? Ze stołem 
Timber będzie to możliwe. Mebel z pewno-
ścią ociepli surowe wnętrza i wprowadzi nutę 
klasyki. Timber to stół wykonany w całości 
z drewna. Jego podstawa składa się z trzech 
nóg połączonych ze sobą pod odpowiednim 
kątem tworząc stabilną konstrukcję. Idealnie 
sprawdzi się w kuchennych lub kawiarnia-
nych wnętrzach.

wysokość:  72 cm
szerokość:  80 cm

UFO 
Z pomocą stołu Ufo Twoje mieszkanie 
nabierze nowoczesnego wyglądu. Szkla-
ny, 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:  72 cm
szerokość:  90 cm
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DTW
Stół DTW wniesie do Twojego no-
woczesnego 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. 

DTW wysoki
wysokość:  71 cm
szerokość:  70 cm

DTW niski
wysokość:  47 cm
szerokość:  60 cm

FIBER
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.

Stół 90
wysokość:  74 cm
średnica:  90 cm

Stół 120 
wysokość:  74 cm
średnica:  120 cm

Stół owalny 200
wysokość:  74 cm
długość: 200 cm
głębokość:  120 cm
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DUCH
Przezroczysty stołek. Nie zaj-
muje miejsca w przestrzeni. 
Nadaje się do użytku ze-
wnętrznego i wewnętrznego. 
Jest idealnym uzupełnieniem 
kolekcji krzeseł transparent-
nych. Stołek dostępny jest 
w wersji 46 cm oraz barowej 
66 cm i 75 cm wysokości.

wysokość:  46 cm
szerokość:  39 cm

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

Wysoki
wysokość:  78 cm
szerokość:  60 cm

Niski
wysokość:  70 cm
szerokość:  56 cm

57 58
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DESIGN. NOWOCZESNE, DESIGNERSKIE MEBLE DO KAŻDEJ PRZESTRZENI.

wysokość:  75 cm
szerokość:  46 cm

wysokość:  66 cm
szerokość:  43 cm

D2
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SHELL 
Hoker niebanalny w formie oraz wykonaniu. 
Łączy w sobie elementy tradycyjnego stoł-
ka barowego z nutą sztuki i fantazji. Hoker 
dedykowany do pomieszczeń oryginalnych, 
spełni designerskie marzenia użytkownika. 
Dostępne jest również krzesło Shell, które 
znajdziesz na stronie 23.

wysokość:  113 cm
szerokość:  54 cm
głębokość:  60 cm
wysokość siedziska:  79 cm

JED
Hoker Jed to oryginalne rozwiązanie 
pasujące do nowoczesnych wnętrz. 
Posiada regulację wysokości i bazę 
wykonaną z chromowanej stali.

szerokość:  44 cm
głębokość:  43 cm
wysokość regulowana:  63-83 cm
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HARRY
Oryginalny kształt w połączeniu z konstrukcją 
z chromowanego drutu to gwarancja stabil-
ności i wygody. Komfort użytkowania zwięk-
sza dodatkowo tapicerowana poduszka na 
siedzisku hokera.  Pozostałe meble z kolekcji 
Harry zobaczysz na stronie 15.

wysokość:  120 cm
szerokość:  52 cm
głębokość:  63 cm

CEPELIA
Ażurowe siedzisko połączone z oparciem 
to ciekawy motyw, który niezwykle wzbo-
gaca wygląd hokera Cepelia. Chromowana 
podstawa zapewnia stabilność oraz pozwala  
w bezpieczny sposób oddać się chwili relaksu 
przy ulubionym trunku. Oprócz swojego prak-
tycznego zastosowania, udekoruje przestrzeń 
do której zawita. Uzupełnieniem kolekcji jest 
krzesło Cepelia, które znajdziesz na stronie 21.

wysokość:  119 cm
szerokość:  54 cm
głębokość:  61 cm
wysokość siedziska:  83 cm

63 64

D2
www.dkwadrat.pl

KRZESŁA  /  39



D2
www.dkwadrat.pl

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.



MU
Stołek MU został wykonany z pojedynczego 
odlewu polipropylenu wzmacnianego włók-
nem szklanym. Jego kształt przynosi na myśl 
energię i moc. Jednocześnie cała konstrukcja 
jest bardzo stabilna.

wysokość:  80 cm
szerokość:  48 cm
głębokość:  42 cm
wysokość siedziska:  80 cm

GAP
Stołek barowy Gap to oryginalny design oraz atrakcyjny 
wygląd. Hoker wykonany jest z lakierowanej proszkowo 
stali. Ze względu na zastosowany materiał produkt 
idealnie sprawdza się także na zewnątrz. Uzupełnieniem 
stołka barowego Gap są krzesła z serii o tej samej nazwie, 
które znajdziesz na stronie 20.

wysokość:  82 cm
szerokość:  56 cm
głębokość:  47 cm
wysokość siedziska: 77 cm
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Krzesła i stoły to podstawa, ale wnętrza potrzebują więcej.  
Poszukaj z nami kolejnych inspiracji, które wypełnią Twoją 
przestrzeń. Katalogi KLASYKI, MODERN I AKCESORIA znajdziesz 
w sklepie D2. lub u naszych partnerów. Jeśli nie możesz  się już 
doczekać, znajdź ciekawe rozwiązania na www.dkwadrat.pl.

Po prawej stronie znajduje się przekierowanie, dzięki któremu 
zobaczysz wszystkie katalogi D2. w wersji elektronicznej.

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 wprowa-
dzenia zmian w produktach opisanych w niniejszym katalogu. Kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

www.dkwadrat.pl/katalogi
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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


