


Designerskie rozwiązania inspirowane kultowymi projekta-

mi. Każdy chce mieć w swoim wnętrzu coś wyjątkowego. 

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.

Zobacz dostępne w naszej ofercie kolekcje Modern. To nie-

zwykłe połączenie designu i nowoczesnych materiałów np. 

włókna szklanego. Najwyższej jakości ciekawe formy dosko-

nale komponują się ze współczesnymi wnętrzami.

Drewniane, z polikarbonu czy włók-

na szklanego? Wykonane z jednego 

odlewu tworzywa czy będące połą-

czeniem wielu materiałów? Wszyst-

kie są nowoczesne i designerskie! 

D2. proponuje ciekawe rozwiąza-

nia do salonu, jadalni czy gabinetu. 

Wśród oferowanych przez nas krzeseł 

i stołów, znajdziesz mnóstwo inspiru-

jących form.

O nas
str. 4

Stołki 
barowe

str.28-33

Stoliki 
kawowe

str. 42-47

Fotele 
i sofy
str. 48-65

Stoły
str. 34-41

Krzesła
str. 6-27
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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.

D2
www.dkwadrat.pl

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).

D2
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TECHNO SL / TECHNO DSW
Krzesło Techno z polipropylenowym 
siedziskiem to alternatywa dla osób lu-
biących dopracowane i niebanalne formy 
oraz wyraziste kolory. Decydując się na 
krzesło Techno wybieramy design na 
najwyższym poziomie połączony z po-
trzebną każdemu wygodą. Dzięki temu, 
że występuje ono na dwóch różnych 
podstawach, sam możesz zdecydować, 
czy do Twojego wnętrza pasuje krze-
sło z podstawą drewnianą, czy może 
z chromowaną.

TECHNO DSW
wysokość:  81 cm
szerokość:  50 cm
głębokość:  42 cm
wysokość siedziska: 45 cm

TECHNO SL
wysokość:  81 cm
szerokość:  58 cm
głębokość:  51 cm
wysokość siedziska: 45 cm

TECHNO SL TAPICEROWANE, 
TECHNO DSW TAPICEROWANE
Szukasz krzesła łączącego klasykę z nowoczesnym 
designem? Mamy dla Ciebie idealną propozycję! 
Krzesło Techno to połączenie wygodnego tapice-
rowanego siedziska z ponadczasową drewnianą 
podstawą. Nowoczesny design krzesła i atrakcyj-
na forma tworzy idealne połączenie nawet dla 
najbardziej wymagających użytkowników. Do 
wnętrz, w których nie jest przewidziany żaden 
drewniany akcent proponujemy krzesła Techno 
w wersji z chromowaną podstawą. 

TECHNO TAPICEROWANE DSW
wysokość:  83 cm
szerokość:  50 cm
głębokość:  40 cm
wysokość siedziska: 46 cm 

TECHNO TAPICEROWANE SL
wysokość:  81 cm
szerokość:  58 cm
głębokość:  51 cm
wysokość siedziska: 45 cm

D2
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FLEXI
Szukasz wygodnego krzesła do kuchni lub 
jadalni? Designerskie krzesło Flexi o ergono-
micznej formie zapewni Ci komfort siedzenia 
a do wnętrza Twojego mieszkania wprowadzi 
nutę nowoczesności. Krzesło wykonane zo-
stało z wysokiej jakości polipropylenu w kilku 
wersjach kolorystycznych do wyboru. Flexi to 
połączenie wygody i designu, które z powodze-
niem odnajdzie się również w przestrzeniach 
restauracyjnych i kawiarnianych. Sprawdź 
także wersję Flexi z podłokietnikami.

wysokość:  84 cm
szerokość:  38,5 cm
głębokość:  43 cm
wysokość siedziska: 45 cm

FLEXI Z PODŁOKIETNIKAMI 
wysokość:  84 cm
szerokość:  38,5 cm
głębokość:  42,5 cm
wysokość siedziska: 45 cm
wysokość podłokietników  65 cm

SPACE
Krzesło Space – wygoda, design, nowoczesność. Nieszablo-
nowy, lecz ergonomiczny kształt siedziska umożliwia użyt-
kownikowi dobranie odpowiedniej pozycji podczas siedzenia 
a chromowana podstawa dodaje mu nuty elegancji. Takie 
zestawienie materiałów sprawia, że krzesło Space idealnie 
współgra z wnętrzami urządzonymi w różnym stylu. Sprawdź 
też wersję z tapicerowanym siedziskiem.

SPACE
wysokość:  80 cm
szerokość:  62 cm
głębokość:  44 cm
wysokość siedziska: 46 cm
wysokość podłokietników: 63 cm

SPACE 
TAPICEROWANY
wysokość:  81 cm
szerokość:  63 cm
głębokość:  46 cm
wysokość siedziska: 48 cm
wysokość podłokietników: 64 cm

D2
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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.
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COSY / COSYARM
Szukasz krzesła przyjemnego w dotyku, 
na którym mógłbyś przesiedzieć bez 
problemu dłuższą chwilę?
Proponujemy krzesło CosyArm, które 
dzięki miękkiemu wykończeniu sprawia, 
że korzystanie z niego to sama przy-

jemność. Krzesło wyposażone zostało 
w podłokietniki, które zwiększają poczu-

cie komfortu i pozwalają na dopasowanie 
odpowiedniej pozycji podczas siedzenia. 

CosyArm dostępne jest również w wersji Cosy 
bez podłokietników.

COSY
wysokość:  85 cm
szerokość:  46 cm
głębokość:  55 cm
wysokość siedziska:  47 cm

MOKKA
Połączenie klasycznego drewna z nowoczesnym i popularnym mate-
riałem, jakim jest polipropylen to kompozycja, koło której nie można 
przejść obojętnie. Krzesło Mokka stworzone zostało z myślą o jadalni, 
kuchni i wnętrzach restauracyjnych. Świetnie prezentuje się w po-
mieszczeniach urządzonych z duchem nowoczesności, jak i w tych 
w klasycznym stylu.

NOX WOOD
wysokość:  78 cm
szerokość:  51,5 cm
głębokość:  52 cm

wysokość:  81 cm
szerokość:  54 cm
głębokość:  55 cm
wysokość siedziska: 41 cm
wysokość podłokietników: 65 cm

BOX
Krzesło Box ma kształt zainspirowany zabaw-
ką. Niewątpliwie najbardziej widocznymi 
elementami tego produktu są ostre kształty 

oparcia, podłokietników oraz nóg. Krzesło 
zostało wykonane z polypropylenu i nada-

je się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. 
W siedzisku zrobiony jest otwór, dzięki 
któremu, z krzeseł stojących na deszczu 
spływa woda.

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

COSYARM
wysokość:  80 cm
szerokość:  62 cm
głębokość:  44 cm

D2
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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

D2
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STOŁEK BAROWY PARIS
wysokość:  66 cm
szerokość:  41 cm
głębokość:  41 cm

STOŁEK PARIS
wysokość:  46 cm
szerokość:  41 cm
głębokość:  41 cm

KRZESŁO PARIS ARMS
wysokość:  72 cm
szerokość:  50 cm
głębokość:  54 cm
wysokość siedziska: 44 cm

KOLEKCJA PARIS  
Minimalistyczny wygląd w designerskiej opra-
wie, tak pokrótce można opisać kolekcję krze-
seł i stołków Paris. 
Innowacyjne wykorzystanie prasowanej bla-
chy, jako materiału do produkcji mebli okazało 
się “strzałem w dziesiątkę”! Seria Paris dedyko-
wana jest wszystkim miłośnikom odważnych 
form i rozwiązań, którzy nie lubią nudy. 
Krzesła oraz stołki z tej kolekcji idealnie współ-
grają z surowymi i industrialnymi wnętrzami, 
jednocześnie bez problemu odnajdując się 
w pomieszczeniach urządzonych z duchem 
klasyki. 

KRZESŁO PARIS
wysokość:  85 cm
szerokość:  54 cm
głębokość:  45 cm
wysokość siedziska: 46 cm

STOŁEK BAROWY PARISBACK
wysokość:  102 cm
szerokość:  48 cm
głębokość:  43,5 cm
wysokość siedziska: 61 cm

D2
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BLADDER
wysokość:  83 cm
szerokość:  42 cm
głębokość:  54 cm
wysokość siedziska:  47 cm

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

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

FEEL
wysokość:  84 cm
szerokość:  41 cm
głębokość:  50 cm
wysokość siedziska:  47 cm

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

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

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

D2
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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 31.

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

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 32.

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

D2
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HARRY HOKER
wysokość:  120 cm
szerokość:  52 cm
głębokość:  63 cm

HARRY JUNIOR
Szukasz stabilnego i wygodnego krzesełka dla swojego 
dziecka? Harry Junior to uosobienie nowoczesnego stylu 
połączonego z funkcjonalnością. Konstrukcja z chromowa-
nego drutu zapewni Twojemu dziecku sta-
bilność, a doskonale wyprofilowane 
oparcie komfort siedzenia. Biała 
lub czerwona, tapicerowana po-
duszka na siedzisku sprawia, że 
korzystanie z krzesła jest jeszcze 
przyjemniejsze. Twoje dziecko 
usiądzie na nim przy ulubionym 
stoliku w jadalni lub w restau-
racji z udogodnieniami 
dla maluchów.

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

wysokość:  51 cm
szerokość:  34 cm
głębokość:  35 cm
wysokość siedziska:  31 cm

HARRYARM
Ciekawym akcentem, który ożywi Twoje wnętrza 
i nada im wyjątkowego charakteru może być krze-
sło HarryArm. Oryginalny kształt w połączeniu 
z konstrukcją z chromowanego drutu to gwaran-
cja 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:  84 cm
szerokość:  84 cm
głębokość:  70 cm
wysokość siedziska:  45 cm
wysokość podłokietników:  71 cm D2

www.dkwadrat.pl
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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.

FIBER
Inspiracją dla stołu Fiber jest projekt z 1956 
roku. Myślą przewodnią projektanta było „upo-
rządkowanie 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 produ-
kowane 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

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

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

krzesło 

poduszka

FIBER 
MARMUR
Miłośnikom szlachet-
nych materiałów pole-
camy stół Fiber w wersji 
z marmurowym blatem.

RÓŻNE TKANINY. RÓŻNE KOLORY. RÓŻNE WZORY I ŁĄCZENIA. 

POZNAJ NOWE OBLICZE DESIGNU!

D2
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FOTEL VIVA 
Fotel Viva to połączenie światowego wzornic-
twa z użytecznością. Prosta forma i klasyczne 
kolory sprawiają, że fotel cieszy się powodze-
niem zarówno u wielbicieli stylu tradycyjnego, 
jak i nowoczesnego. Korpus fotela wykonany 
został z wysokiej jakości polipropylenu, na-
tomiast na siedzisku umieszczona została 
wygodna, tapicerowana poduszka. Fotel Viva 
stworzony został z myślą o domowych wnę-
trzach, kawiarniach i poczekalniach. Fotel 
występuje w dwóch wersjach kolorystycznych 
z czterema poduszkami do wyboru. 

wysokość:  77 cm
szerokość:  58,5 cm
głębokość:  48 cm
wysokość siedziska: 47 cm

STOŁEK PIXEL
Brakuje Ci stołka, na którym mógłbyś usiąść 
i spokojnie zawiązać buty? Mając w przedpo-
koju designerski, a przy tym niezwykle prak-
tyczny stołek Pixel zawiązywanie sznurówek 
będzie przyjemnością. Siedzisko wykonane 
zostało z polipropylenu, a podstawa z drewna. 
Takie połączenie materiałów sprawia, że Pixel 
idealnie wkomponuje się zarówno do wnętrz 
urządzonych w nowoczesnym stylu, jak i tych 
bardziej tradycyjnych.

wysokość:  49 cm
szerokość:  47 cm
głębokość:  35 cm

D2
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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 plecion-
ki 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

PRESIDENT
Krzesło President wniesie powiew klasyki 
do Twojego mieszkania. Wykonana z litego 
drewna konstrukcja to gwarancja jakości zna-
komicie współgrająca z siedziskiem wykona-
nym 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:  76 cm
szerokość:  63 cm
głębokość:  54 cm 
wysokość siedziska:  46 cm 
wysokość podłokietników:  71 cm

CODO
Krzesło Codo to synonim prostoty i elegan-
cji. Wykonanie z drewna wraz siedziskiem 
z ekoskóry to kompozycja z gwarancją długo-
trwałego użytkowania. Ergonomiczna forma 
daje poczucie niezwykłej wygody i komfortu 
w najlepszym stylu. Miejsce przy stole w jadalni 
to jego środowisko naturalne.

wysokość:  76 cm
szerokość:  52 cm
głębokość:  55 cm
wysokość siedziska:  47 cm
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STOŁEK BAROWY DELI
Hoker Deli o idealnie wyprofilowanym siedzisku wykonanym z wysokiej jakości poli-
propylenu zapewni Ci komfort i wygodę podczas siedzenia, a do wnętrza wprowadzi 
nutę nowoczesności. Siedzisko oparte zostało na chromowanej podstawie, która na-
daje hokerowi dodatkowej elegancji. Idealnie współgra z kuchennymi wyspami oraz 
stolikami barowymi.

wysokość:  100 cm
szerokość:  43 cm
głębokość:  36 cm 
wysokość siedziska:  76 cm 

STOŁEK BAROWY TECHNO 
Kawa i poranny przegląd prasy tylko w do-
borowym towarzystwie! Nowoczesny hoker 
z siedziskiem z wysokiej jakości polipropylenu 
opartym na chromowanej podstawie zadba 
o Twoją wygodę, a do kuchni wprowadzi 
powiew designu na najwyższym poziomie. 
Z powodzeniem postawisz go przy kuchennej 
wyspie czy stoliku barowym. Zobacz również 
wersję tapicerowaną stołka barowego Techno.

wysokość:  95 cm
szerokość:  53 cm
głębokość:  38 cm 
wysokość siedziska:  75 cm 
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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 16.

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

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 21.

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

CEPELIA
Ażurowe siedzisko połączone z oparciem to ciekawy 
motyw, który niezwykle wzbogaca wygląd hokera 
Cepelia. Chromowana podstawa zapewnia stabil-
ność oraz pozwala  w bezpieczny sposób oddać 
się chwili relaksu przy ulubionym trunku. Oprócz 
swojego praktycznego zastosowania, udekoruje 
przestrzeń do której zawita. Uzupełnieniem kolekcji 
jest krzesło Cepelia.

wysokość:  119 cm
szerokość:  54 cm
głębokość:  61 cm
wysokość siedziska:  83 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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DESIGN. NOWOCZESNE, DESIGNERSKIE MEBLE DO KAŻDEJ PRZESTRZENI.

wysokość:  75 cm
szerokość:  46 cm

wysokość:  66 cm
szerokość:  43 cm

wysokość:  46 cm
szerokość:  39 cm

DUCH
Przezroczysty stołek. Nie zajmuje miejsca 
w przestrzeni. Jest idealnym uzupełnieniem 
kolekcji krzeseł transparentnych. Stołek do-
stępny jest w wersji 46 cm oraz barowej 66 
cm i 75 cm wysokości.

D2
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MU
Niebanalny design to to czego szukasz? Stołek 
barowy Mu magnetyzuje wyglądem i zachęca 
do spędzania czasu na bezpiecznej wysokości. 
Wykonanie z polipropylenu wzmocnionego 
włóknem szklanym to gwarancja najwyż-
szej jakości.
Usiądziesz na nim zarówno przy kuchennej 
wyspie, jak i hotelowym barku.
Stołek swoim nieszablonowym wyglądem 
nadaje wnętrzu oryginalny charakter, a użyt-
kownikowi pozwala cieszyć się wysoką jakością 
i designem.

GAP
Stołek barowy Gap to oryginal-
ny design oraz atrakcyjny wy-
gląd. Hoker wykonany jest z la-
kierowanej proszkowo stali. Ze 
względu na zastosowany ma-
teriał produkt idealnie spraw-
dza się także na zewnątrz. 
Uzupełnieniem stołka barowe-
go Gap są krzesła z serii o tej 
samej nazwie, które znajdziesz 
na stronie 18.

wysokość:  82 cm
szerokość:  56 cm
głębokość:  47 cm
wysokość siedziska: 77 cm

wysokość:  80 cm
szerokość:  48 cm
głębokość:  42 cm
wysokość siedziska:  80 cm
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LUCENTE
Stół Lucente jest większą wersją stołu Living.

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 prak-
tyczny. 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 scho-
wane są pod blatem głównym, co jest dodatkowo  
praktycznym rozwiązaniem. X7 z łatwością odnaj-
dzie się w jadalni urządzonej w nowoczesnym stylu. 
W ofercie występuje także wersja biała matowa oraz 
fornirowana orzechem.

STÓŁ X7 - ORZECH

140x80 160x80 180x90

wysokość: 76 cm 76 cm 76 cm

długość: 140 cm 160 cm 180 cm

głębokość: 80 cm 80 cm 90 cm

120-200 150-200 170-260

wysokość: 75 cm 75 cm 75 cm

długość: 120-200 cm 150-200 cm 170-260 cm

głębokość: 90 cm 80 cm 90 cm

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

biały mat
biały połysk
orzech
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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

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

STÓŁ NEXT
Prostota i funkcjonalność to to co wyróżnia stół Next. 
Stanowi on idealne rozwiązanie dla osób dysponujących 
małą powierzchnią i szukających stołu o niewielkich 
rozmiarach. Blat stołu wykonano z półmatowego MDFu 
w połączeniu z czarnymi laminowanymi bokami, które 

wraz z drewnianymi nogami tworzą kompozycję godną 
uwagi. Next to propozycja stworzona z myślą o mniej-
szych kuchniach i restauracjach. Wybierając stół Next 
zaprosisz do swojego wnętrza design z domieszką 
klasyki, która ociepli Twój dom lub mieszkanie. 

KRZESŁO BASE
wysokość:  76 cm
szerokość: 43 cm
głębokość: 44,5 cm
wysokość siedziska: 44 cm

STÓŁ NEXT
wysokość:  77 cm
długość: 80 cm
głębokość: 80 cm
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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 du-
żym biurkiem lub stołem konferencyjnym.

wysokość:  73 cm
długość:  225 cm
głębokość:  85 cm

BIURKO DEAL
Z pomocą biurka Deal praca bę-

dzie przychodziła Ci z łatwością. 
Chromowana podstawa w kształcie 

litery “Z” wraz z lakierowanym blatem 
z płyty tworzą ciekawą kompozycję, 

która z pewnością umili Ci zawodowe 
obowiązki. Deal to design zamknięty w wy-

rafinowanej formie. Biurko w kolorze białym 
idealnie sprawdzi się zarówno we  wnętrzach 
nowoczesnych, jak i tradycyjnych.   

wysokość:  77 cm
długość: 124 cm
głębokość:  60 cm

BIURKO NAROŻNE BIG DEAL
Blat biurka wykonany jest z lakierowanego 
na czarno szkła lub białej płyty laminowanej, 
lakierowanej na wysoki połysk - kwestia wyboru. 
Chromowana podstawa wraz z nowoczesnym 
blatem tworzą ciekawą kompozycję, która z pew-
nością umili Ci zawodowe obowiązki. Big Deal 
kształtem podstawy przypomina literę „Z”, co 
nadaje mu dodatkowo designerskiego wyrazu. 

Chromowana podstawa, zapewnia stabilność, 
a blat funkcjonalność biurka. Dzięki dużej po-
wierzchni biurka Big Deal bez problemu zmie-
ścisz na nim nie tylko laptopa, ale także większe 
urządzenia biurowe. Biurko z powodzeniem 
odnajdzie się we wnętrzach korporacyjnych 
lub w domowym gabinecie. 

wysokość:  75 cm
długość:  185 cm
głębokość:  140 cm

większy element biurka:  125x60cm
mniejszy element:  80x60 cm
element narożny:  promień 60 cm

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 gabi-
necie. Dostępny również 
w wersji niskiej, jako 
stolik kawowy.

wysokość:  72 cm
długość:  120 cm
głębokość:  80 cm
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COPINE
Prostota formy w modernistycznej opra-
wie. Tak w kilku słowach można określić 
stół Copine.
Metalowe elementy łączące biały blat 
z drewnianymi nogami to idealna i funk-
cjonalna kompozycja wysokiej jakości. Cha-
rakteru 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

Copine prostokąt 120
wysokość:  80 cm
szerokość:  120 cm

Copine prostokąt 160
wysokość:  80 cm
szerokość:  160 cm

DTW
Stół DTW wniesie do Twojego nowocze-
snego wnętrza obowiązkową nutę klasyki! 
Prosty biały blat z włókna szklanego fan-
tastycznie 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

UFO 
Z pomocą stołu Ufo Twoje mieszkanie nabierze 
nowoczesnego wyglądu. Szklany, oryginal-
nie 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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SPIN
Rozlana na stoliku kawa już nigdy nie będzie problemem – o ile Twój 
stolik kawowy to Spin z blatem z hartowanego szkła. Designerski Spin jest 
nowoczesny i funkcjonalny - w bokach stolika wycięte są cztery owalne 
otwory, dzięki czemu uzyskujemy również dostęp do dolnej półki. Spin 
dostępny jest dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. 
Stolik z powodzeniem odnajdzie się w salonie, poczekalni i gabinecie.

ELIPTIC
Zaprosiłeś przyjaciół na wieczór filmowy i nie 
masz gdzie postawić przekąsek, tak by były 

w zasięgu ręki? Z pomocą przyjdzie Ci desi-
gnerski stolik Eliptic w całości wykonany 
z włókna szklanego. Dzięki zaokrąglonym 
krawędziom i lekkiej formie stolik nada 
wnętrzu delikatności i nowoczesnego 
wyrazu. Może służyć jako stolik kawowy 
lub stolik pod mały telewizor. Otwór wyko-

nany w stoliku sprawi, że ulubioną książkę 
lub gazetę będziesz miał zawsze w pobliżu.

 
wysokość:  30 cm
szerokość:  80 cm
głębokość:  50 cm

wysokość:  34 cm
szerokość:  100 cm
głębokość: 100 cm

LOFT
Stolik Loft wykonany z nowoczesnego materia-
łu, jakim jest włókno szklane, wprowadzi do Twoich 
wnętrz nutę łagodności. Zaokrąglone krawędzie 
stolika sprawiają, że nabiera on miękkiego wyrazu, 
a dzięki trzem finezyjnym wgłębieniom zyskuje na 
atrakcyjności. Postawiony przy kanapie posłuży Ci 
jako stolik na przekąski, czy kubek gorącej 
herbaty. Może być też ciekawym 
rozwiązaniem w nowoczesnej 
poczekalni lub kawiarni.

wysokość:  38 cm
szerokość:  80 cm

HOLE
Designerski stolik Hole to propozycja dedykowana dla osób 
poszukujących nowoczesnego akcentu do swoich wnętrz. 
Wykonany został w całości z włókna szklanego lakierowanego 
na wysoki połysk. Pod blatem stolika wycięto otwór, który 
może służyć jako półka na gazetę lub pilot od telewizora. 
Dzięki swojemu estetycznemu wyglądowi doskonale sprawdzi 
się w salonie jako stolik kawowy, w poczekalni lub gabinecie 
jako stolik podręczny.

wysokość: 40 cm
szerokość:  90 cm

MINI HOLE
Designerski stolik Mini Hole stanowi ide-
alną alternatywę dla swojego większego 
odpowiednika Hole’a. Może być eleganc-
kim dodatkiem w salonie jako stolik ka-
wowy lub w sypialni jako stolik nocny.

wysokość: 40 cm
szerokość: 52 cm
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STOLIK FLEW
Masz ochotę na stylowe spotkanie tête-à-tête? Stolik 
Flew zachwyca oryginalną formą i niezwykłym 
designem, który nie potrzebuje dodatkowych 
korzyści z bycia funkcjonalnym. Wystarczy, że 
pomieści dwie filiżanki espresso i dwie przyja-
ciółki od serca. Flew wykonany jest w całości 
z włókna szklanego. Polecany do niewielkich 
kawiarnianych wnętrz lub domowego salonu. 
Dostępny w kolorze czarnym i białym. 

wysokość:  55 cm
szerokość:  45 cm

STOLIK ŁZA
Nowoczesny i elegancki stolik kawowy Łza to 
idealna propozycja do salonu. Podstawa stolika 
wykonana została w włókna szklanego, nato-
miast blat z hartowanego szkła. Niebanalna 
forma stolika sprawia, że oprócz swojej pod-
stawowej funkcji może być również elementem 
dekoracyjnym i pełnić rolę rzeźby. Produkt 
dostępny w kilku nowoczesnych kolorach. 

wysokość:  53 cm
szerokość:  45 cm

STOLIK GRZYBEK
Zestawienie dwóch różnych brył i stworzenie z nich stolika 
kawowego to pomysł, który cieszy się wielkim powodze-
niem. Designerski stolik Grzybek wniesie do Twoich wnętrz 
powiew świeżości, a Tobie pozwoli postawić filiżankę lub 
kubek gorącej herbaty na stabilnej powierzchni. 
Wykonany z lakierowanego na biało włókna szklanego 
bez trudu odnajdzie się w pomieszczeniach kolorowych 
i tych bardziej stonowanych. Stolik dedykowany do salonu 
lub poczekalni. 

STOLIK RING
Designerski stolik Ring o miękkich i nowocze-
snych kształtach czaruje wyglądem. Podsta-
wa stolika wykonana jest włókna szklanego, 
a blat z hartowanego szkła. Ring oprócz swo-
jego praktycznego zastosowania, udekoru-
je wnętrze Twojego domu. Stolik dostępny 
w dwóch kolorach.

wysokość:  42 cm
szerokość:  115 cm
głębokość:  65 cm

STOLIK WHITE BEAN  
Ciekawa organiczna forma stolika kawo-

wego White Bean przyciągnie uwagę 
Twoich gości. Stolik w formie zwartej 
bryły jest podobny do ziarna fasoli. 
Kiedy zabraknie w salonie miejsc sie-
dzących, solidna konstrukcja White 
Beana pozwoli mu służyć również jako 

stołek – a białe włókno szklane będzie 
świetnie kontrastowało z kolorowymi 

miękkimi poduchami.

wysokość:  43 cm
szerokość:  100 cm
głębokość:  49 cm

STOLIK FLOW
wysokość: 45 cm
szerokość: 45 cm
głębokość:  38 cmwysokość:  55 cm

szerokość:  60 cm
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DESIGNERSKIE, 
ELEGANCKIE  
NADAJĄCE  
WNĘTRZU  
CHARAKTER...

FOTEL TAPPO
Niezwykle elegancki i nowoczesny fotel Tappo pozwoli 

Ci zapomnieć o troskach i oddać się chwili relaksu. 
Komfort i wygodę zapewnia siedzisko wyko-

nane z ekoskóry, które występuje w takim 
samym kolorze co korpus fotela lub kon-

trastującym. Obudowa Tappo została 
stworzona z wysokiej jakości włókna 

szklanego, które wraz z obiciem 
tworzy nowoczesną kompozy-

cję. Elementem urozmaicającym 
fotel Tappo jest jego obrotowa 
podstawa. 
Dostępna jest również wersja 
z pikowanym siedziskiem.

wysokość:  64 cm
szerokość:  92 cm

głębokość:  92 cm
wysokość siedziska:  35 cm
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ORGANIC II
Z pomocą białego stolika Organic II wprowadzisz łagod-
ność do nowoczesnych, nieco surowych wnętrz. Lakier 
z połyskiem nadaje meblowi elegancji – Organic II jest 
polecany do salonu jako stolik kawowy. Stolik prezentuje 
piękno i porządek minimalizmu – w blacie wykonane są 
trzy zagłębienia na drobiazgi, które pomogą Ci utrzy-
mać porządek na stole. Boczne otwory dają dostęp do 
dolnej półki, dzięki czemu stolik dodatkowo zyskuje na 
użyteczności. W ofercie występuje również stolik Organic 
bez dolnej półki. 

wysokość:  30 cm
szerokość:  137 cm
głębokość:  62 cm

ORGANIC
wysokość: 30 cm
szerokość: 136 cm
głębokość: 63 cm
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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

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 D2

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, pikowa-
nej w kwadraty skóry naturalnej. Niezwykłej 
elegancji dodaje mu podstawa w kształcie 
litery „X”. BA1 wraz z podnóżkiem to świet-
ne zestawienie, które z łatwością odnajdzie 
się w eleganckich wnętrzach biurowych jak 
i domowym salonie z klasą. Stylizacja fote-
la BA1 powoduje, że nikt nie przejdzie koło 
niego obojętnie. Dostępny w kilku wersjach 
kolorystycznych, w jeansie oraz w skórze pony.

FOTEL
wysokość:  75 cm
szerokość:  77 cm
głębokość:  78 cm
wysokość siedziska:  46 cm
dostępne materiały: skóra

STOLIK BA1
Klasyka w najlepszym wydaniu - tak w krótkich słowach 
można opisać stolik BA1.
Szklany blat o grubości 12 mm w połączeniu z podsta-
wą z polerowanego aluminium to kompozycja godna 
uwagi. Klasyczna, a zarazem nowoczesna forma stolika 
z pewnością wpasuje się do wnętrz Twojego mieszkania.

wysokość:  45 cm
długość: 100 cm
głębokość:  100 cm

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.

Sprawdź próbniki materiałów na stronie 66.

PODNÓŻEK
wysokość:  39 cm
szerokość:  62 cm
głębokość:  57 cm
dostępne materiały: skóra

D2
www.dkwadrat.pl
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SOFA BA3
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:  79 cm
szerokość:  180 cm
głębokość:  79 cm
wysokość siedziska:  45 cm 
dostępne materiały: skóra

SOFA BA2
wysokość:  75 cm
szerokość:  150 cm
głębokość:  78 cm
wysokość siedziska:  36 cm
dostępne materiały: skóra, jeans

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.

ŁAWKA BA1
wysokość:  41 cm
szerokość:  132 cm
głębokość:  46 cm
dostępne materiały: skóra

LEŻANKA BA
wysokość:  63 cm
szerokość:  183 cm
głębokość:  84 cm
dostępne materiały: skóra

D2
www.dkwadrat.pl

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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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. 

KOLEKCJA KUBIK,  
KOLEKCJA SOFT, KOLEKCJA SOFT GC
Kolekcję przedstawioną poniżej łączą wspólne ele-
menty, 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.

FOTEL STRIPE
Naturalna skóra naciągnięta na solidną, aluminiową konstrukcję ideal-
nie 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.

STOLIK FRAME
wysokość:  62-100 cm
szerokość:   51 cm

wysokość:  68 cm
szerokość:  60 cm
głębokość:  65 cm
wysokość siedziska:  42 cm 
wysokość podłokietników:  61 cm
dostępne materiały: skóra

Fotel Sofa 2 osobowa Sofa 3 osobowa dostępne 
materiaływys. szer. gł. wys. szer. gł. wys. szer. gł.

Kubik 65 71 65 65 124 68 65 180 70

skóraSoft 68 89 70 68 130 70 68 180 70

Soft GC 83 100 78 83 170 78 83 240 78

Sprawdź próbniki materiałów na stronie 66.

wysokość:  50/70 cm
szerokość:  52 cm
głębokość:  167 cm
dostępne materiały: skóra
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JAJO
Fotel Jajo to niezwykła wygoda w połączeniu 
z designem. Unikalny kształt oraz precyzyjne 
wykonanie to ciekawa propozycja dla osób 
ceniących meble piękne i komfortowe. Nie-
banalna forma podkreśla wyrazistość fotela 
Jajo, dzięki czemu nadaje on wnętrzom ory-
ginalnego 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

JEANS / KRATA / PATCHWORK
wysokość:  105 cm
szerokość:  81 cm
głębokość:  65 cm
wysokość siedziska:  42 cm
wysokość podłokietników:   64 cm

PODNÓŻEK 
wysokość:  41 cm
szerokość:  55 cm
głębokość:  43 cm

SKÓRA
wysokość:  106 cm 
szerokość:  78 cm
głębokość:  66 cm
wysokość siedziska:  44 cm
wysokość podłokietników:  59 cm

Sprawdź próbniki materiałów na stronie 66.

D2
www.dkwadrat.pl
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FOTEL CUP
Fotel Cup to design w czystej postaci. Kaszmi-
rowe obicie wraz ze stalową podstawą tworzą 
wygodną i stabilną kompozycję. Dzięki sze-
rokiej 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 uzu-
pełnienie hotelu lub kawiarni. Fotel dostępny 
także w obiciu skórzanym, w kratkę lub jean-
sowym 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

SOFA CUP 
wysokość:  76 cm
szerokość:  144 cm
wysokość siedziska:  45 cm
wysokość podłokietników:  61 cm
dostępne materiały: kaszmir i skóra

NADRUK I KRATA
wysokość:  89 cm
szerokość:  75 cm
głębokość:  57 cm
wysokość siedziska:  43 cm
wysokość podłokietników:  65 cm

STOLIK LC10
Prezentowany stolik to mniejsza wersja stołu LC10, 
który znajdziesz na stronie 39.

wysokość:  36 cm
długość:  68 cm
głębokość:  68 cm

D2
www.dkwadrat.pl
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HUMAN
Piękno kobiecego ciała zatrzymane w formie 
zmysłowego krzesła Human. Odważna i nowa-
torska forma wykonana z włókna szklanego 
sprawia, że trudno przejść koło niego obojęt-
nie. 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 prze-
strzeni nowoczesnych. 

wysokość:  87 cm
szerokość:  50 cm
głębokość:  65 cm
wysokość siedziska:  43 cm

wysokość:  80 cm
szerokość:  105 cm

głębokość:  75 cm
wysokość siedziska:  43 cm 

USTA 2
Jedyna w swoim rodzaju sofa Usta2 to ikona 
designu. Welurowe obicie z piankowym wy-
pełnieniem to komfort i wygoda użytkowa-
nia. Postawiona w pustym i nieumeblowanym 
pomieszczeniu momentalnie zmienia jego 

charakter. Unikalna stylizacja sofy może być 
elementem urozmaicającym wnętrze domowe-
go salonu, jak również ekskluzywnego klubu, 
czy hotelu.

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:  80 cm
szerokość:  196 cm
głębokość:  78 cm
wysokość siedziska:  43 cm

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:  47 cm
szerokość:  50 cm

D2
www.dkwadrat.pl
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BAŃKA
Innowacyjna konstrukcja w otoczce lekkiego 
designu powoduje, że fotel Bańka magnetyzu-
je wyglądem. Dzięki swoim walorom może od-
świeżyć wystrój wnętrza i nadać mu odrobinę 
nowego stylu. Idealny dla osób chcących ode-
rwać się od rzeczywistości i zanurzyć w błogich 
ramionach relaksu. Dosłownie i w przenośni.

wysokość:  113 cm
szerokość:  113 cm
głębokość:  63 cm
dostępne materiały: Doti

OVALIA CHAIR
Precyzyjne wykończenie, wysoka jakość wyko-
nania - taki właśnie jest fotel Ovalia, wykonany 
został z tych samych materiałów co fotel Kula.  

wysokość:  130 cm
szerokość:  90 cm
głębokość:  80 cm
wysokość siedziska:  40 cm
dostępne materiały: Doti

KULA
Masz czasem ochotę odseparować się od innych i zamknąć choć na 
chwilę w świecie swoich marzeń? W fotelu Kula będziesz mógł swo-
bodnie „zebrać myśli”, odpoczywając od zgiełku i hałasu. Designerski, 
obrotowy fotel w kształcie kuli wykonany został z wysokiej jakości 

włókna szklanego, tapicerowanego grubą, ko-
lorową tkaniną Doti. Standardowo obudowa 

dostępna jest w kolorze białym (inne kolory 
na zapytanie), natomiast istnieje możliwość 

wyboru koloru tkaniny we wnętrzu fote-
la. Nowoczesny fotel urozmaici wnętrze 

salonu lub pokoju młodzieżowego. Może 
być też ciekawym elementem wystroju 

hotelu lub kawiarni.

wysokość:  130 cm
szerokość:  100 cm
głębokość:  100 cm
wysokość siedziska:  45 cm
dostępne materiały: Doti

Sprawdź próbniki materiałów na stronie 66.D2
www.dkwadrat.pl
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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 projekto-
wał 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 fote-
lem jest również czarny podnóżek, który 
z pewnością podniesie kom-
fort Twojego wypoczynku.
Fotel dedykowany jest 
do nowoczesnego salonu 
lub gabinetu.

FOTEL SNUG
Pierwowzór fotela Snug pochodzi z 1948 r. 
Głównym założeniem projektanta było to by 
stworzony fotel był bardzo wygodny i kom-
fortowy. I to mu się udało! Obicie wykonane 
zostało z kaszmiru, natomiast podstawa fotela 
z chromowanej stali. Ergonomiczna forma 
wraz z podłokietnikami i dostawianym pod-
nóżkiem 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 ko-
lorystycznych.

STOLIKI LACO 
Zestaw stolików Laco pozwoli Ci na dowolną, po-
mysłową aranżację wnętrz. Blaty stolików wyko-
nane zostały z laminatu w kolorze czarnym, nato-
miast 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 nowo-
czesnym wnętrzu i wydobyć z nich dowolną funk-
cjonalność. 

MAŁY STOLIK:
wysokość:  44 cm
długość:  54 cm
głębokość:  48 cm

DUŻY STOLIK
wysokość:  36 cm
długość:  135 cm
głębokość:  48 cm

Fotel
wysokość:  100 cm
szerokość:  100 cm
głębokość:  90 cm
wysokość siedziska:  37 cm
wysokość podłokietników:  54 cm

Podnóżek
wysokość:  45 cm
szerokość:  58 cm
głębokość:  55 cm

Sprawdź próbniki materiałów na stronie 66.

Fotel
wysokość:  90 cm
szerokość:  92 cm
głębokość:  95 cm
wysokość siedziska:  37 cm
wysokość podłokietników:  54 cm
dostępne materiały: skóra

Podnóżek
wysokość:  39 cm
szerokość:  68 cm
głębokość:  47 cm
dostępne materiały: skóra

D2
www.dkwadrat.pl
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PRÓBNIKI KOLORÓW

KASZMIR

SKÓRA

TKANINA TECHNO

TKANINA DOTI
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808-12

20

B5

96

F-9

808-10

23

1

06

F-4

41

B4

37

F-6

808-22 808-35 808-36 808-39

24

4

67

F-3

42

K3

43

F-5

808-27

27

11

65

F-1

39

16

10

Poszukaj z nami kolejnych inspiracji, które wypełnią Twoją przestrzeń.
Przejrzyj też ulotkę D2., w której czeka na Ciebie wiele designerskich rozwiązań za 
pomocą których urozmaicisz wnętrza i dodasz im nowego wyrazu. Ulotkę znajdziesz 
w sklepie D2. lub u naszych partnerów. 
Jeśli nie możesz się już doczekać, znajdź ciekawe rozwiązania na  www.dkwadrat.pl.

D2
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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


