


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. to dobry design w Twoim zasięgu. Ofe-

rujemy nowoczesne, designerskie meble do 

każdej przestrzeni. Działamy od 2008 roku, 

choć z branżą meblarską jesteśmy związa-

ni 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 świa-

towe 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. 

D2
www.dkwadrat.pl
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Co nas wyróżnia?
DESIGN – rozumiemy design i wiemy, że 

każdy chce mieć w swoim wnętrzu coś wy-

jątkowego. 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 wnętr-

zom wyjątkowy charakter.

www.dkwadrat.pl



P016 PP / PO16W PP
Nowoczesne krzesło wykonane zostało 
z wysokiej jakości polipropylenu. Ergono-
miczna forma w połączeniu ze stabilną, 
chromowaną lub drewnianą podstawą 
zapewniają niezwykły komfort siedzenia. 
Idealne rozwiązanie dla osób ceniących 
funkcjonalność i wygodę, a także nowo-
czesny 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:  80 cm
szerokość:  47 cm
głębokość:  57 cm
wysokość siedziska:  44 cm
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Harmonijne zestawienie materiałów i kolorów ożywi Twój 
dom. Krzesło patchworkowe to ciekawa kompozycja dla 
ludzi ceniących różnorodność barw i faktur. Siedzisko 

tworzą małe kawałki materiałów o podobnych kształtach. 
Połączenie z podstawą wykonaną z drewna bukowego 
nadaje krzesłu ponadczasowy wygląd. Idealnie sprawdzi 

się zarówno w młodzieżowym pokoju, jak i w salonie. 
Ciepła doda także nowoczesnym kawiarniom, a stono-
wanym wnętrzom pozytywnej energii.

P016W 
PATCHWORK

wysokość:  83 cm
szerokość:  46 cm
głębokość:  50 cm
wysokość siedziska: 47 cm

P018W 
PATCHWORK

wysokość:  82 cm
szerokość:  62 cm
głębokość:  58 cm
wysokość siedziska: 42 cm
wysokość podłokietników: 65 cm

A-SHAPE 
PATCHWORK

wysokość:  89 cm
szerokość:  72 cm
głębokość:  60 cm
wysokość siedziska: 49 cm
wysokość podłokietników: 64 cm
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P018 / PO18W
Krzesło P018 z siedziskiem z polipropylenu uformo-
wane zostało w sposób zapewniający maksymalną 
wygodę. Chromowane 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. P018 to funkcjonalność, 

komfort i design dostępne w kilku wersjach kolory-
stycznych oraz w wersji z drewnianą podstawą. Dla 
wielbicieli różnorodności polecamy również fotel 
P018RR umieszczony na płozach lub P018W Patch.



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 

P018W2 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 

PO18RR

P01w8W2

PO18

P018W





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

BALANCE
Wyprofilowane, designerskie, a zarazem ele-
ganckie krzesło Balance powstało na bazie pro-
jektu  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 ogrom-
nej 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:  83 cm
szerokość:  48 cm
głębokość:  59 cm
wysokość siedziska:  44 cm
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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 równo-
wagi. Hoker odnajduje się w nowoczesnych i tra-
dycyjnych wnętrzach. Wykonany z litego drewna 
i chromowanej stali.

Niski
wysokość:  70 cm
szerokość:  56 cm

Wysoki
wysokość:  78 cm
szerokość:  60 cm

CLASSIC
Krzesło Classic to połączenie tworzyw sztucznych 
i drewna. Mimo prostej formy jest bardzo wygod-
ne, a dzięki kontrastowemu zastosowaniu czerni 
i bieli wygląda niezwykle elegancko.

wysokość:  79 cm
szerokość:  42 cm
głębokość:  46 cm
wysokość siedziska:  46 cm
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A-SHAPE PP
wysokość:  92 cm
szerokość:  71 cm
głębokość:  60 cm
wysokość siedziska:  44 cm
wysokość podłokietników:  64 cm

A-SHAPE TAPICEROWANY
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 wyprofilowane 

i wykonane z polipropylenu siedzisko 
krzesła sprawia, że nie chcesz się z nie-

go podnosić. Wygodę w użytkowaniu za-
pewniają 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 z materiało-
wym obiciem.

Sp
ra

w
dź

 p
ró

bn
ik

i m
at

er
ia

łó
w

 n
a 

st
ro

ni
e 

23
.

 11D2
www.dkwadrat.pl



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:  72 cm
szerokość:  100 cm
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NET
Główną i najbardziej rzucającą się w oczy cechą tego krzesła 
jest wykonanie go z chromowanego drutu, który dzięki 

uformowaniu w ergonomiczny kształt oraz dużej gęstości 
przeplotu zapewnia wysoki komfort osobie siedzącej. 

O ogromie pracy jaką trzeba włożyć w produkcję krze-
sła 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

VTV
wysokość:  77 cm
szerokość:  65 cm
głębokość:  65 cm
wysokość siedziska:  43 cm
wysokość podłokietników:  76 cm
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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. 
wysokość:  84 cm
szerokość:  58 cm
głębokość:  57 cm
wysokość siedziska:  46 cm
wysokość podłokietników:  66 cm
dostępne materiały: skóra i siatka

CH 1171
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 funkcjonalno-
ścią. 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:  79-88 cm
szerokość:  59 cm
głębokość:  58 cm
wysokość siedziska:  40-49 cm
wysokość podłokietników:  60-69 cm
dostępne materiały: skóra i siatka

Sprawdź próbniki 
materiałów na stronie 23.
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CH 2191
Należysz do grona pracujących przy komputerze, spędzając godziny przy 
biurku? Fotel CH2191 z pewnością podniesie standard Twojej pracy. Skó-
rzane 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 pod-
łoże fotela. CH2191 posiada mechanizm regulacji wysokości oraz kołyski.

CH 1191
Prezentowany fotel CH1191 to wyższa 
wersja modelu CH1171.

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

CH 2171
wysokość:  78-88 cm
szerokość:  59 cm
głębokość:  60 cm
wysokość siedziska:  48-58 cm
wysokość podłokietników:  65-75 cm
dostępne materiały: skóra 

wysokość:  108-118 cm
szerokość:  59 cm
głębokość:  60 cm
wysokość siedziska:  48-58 cm
wysokość podłokietników:  65-75 cm
dostępne materiały: skóra 
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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

PODNÓŻEK
wysokość:  41 cm
szerokość:  67 cm
głębokość:  54 cm
dostępne materiały: skóra i sklejka fornirowana

Sprawdź próbniki 
materiałów na stronie 23.
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FOTEL I PODNÓŻEK VIP
Niezwykle wygodny i elegancki fotel Vip zapro-
jektowany został z myślą o wysokim komforcie 
użytkowania. Korpus fotela wykonano z giętej 
sklejki, natomiast siedzisko wraz z oparciem ta-
picerowane jest miękką, włoską skórą. Obrotowa 
baza wykonana z aluminium występuje w dwóch 
wersjach. Pierwsza z nich ma boki i spód nóg la-
kierowane 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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LOW I ELIPSA
Stoliki o niebanalnej, drucianej 
podstawie i blacie z wielowarstwo-
wej 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. 

ELIPSA
wysokość:  27 cm
długość:  180 cm
głębokość:  60 cm

wysokość:  40 cm
szerokość:  125 cm
głębokość:  90 cm

STOLIK TRIX
Stolik kawowy Trix to sy-
nonim elegancji i nowocze-
sności. 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 pod-
czas wieczornego przyjęcia.

czarny

wiśnia

orzech

natural
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LOW
wysokość:  27 cm
długość:  39 cm
głębokość:  33 cm

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:  87 cm
szerokość:  105 cm
głębokość:  80 cm
wysokość siedziska:  37 cm
dostępne materiały: skóra



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 zesta-
wieniu 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:  86 cm
szerokość:  150 cm
głębokość:  86 cm
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SHADE
wysokość:  81 cm
szerokość:  72 cm
głębokość:  70 cm
wysokość siedziska:  45 cm

wysokość:  97 cm
szerokość:  104 cm
głębokość:  74 cm
wysokość siedziska:  49 cm

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.
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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:  35 cm
szerokość:  50 cm
głębokość:  17 cm

STOŁEK FANT
Stołek Fant to design i funkcjonalność w jed-
nym. Wykonany z tworzywa najwyższej jakości, 
posłuży Ci przez długi czas. Zwężająca się ku 
górze forma stołka zapewnia stabilność, a za-
ookrąglone przestrzenie pomiędzy nogami 
nadają mu oryginalnego wyrazu. Fant to nie 
tylko stołek, z powodzeniem odnajdzie się 
także w roli stolika kawowego.

wysokość:  37 cm
szerokość:  52 cm
głębokość:  47 cm

STOŁEK SŁONIK
wysokość:  42 cm
szerokość:  37 cm
głębokość:  64 cm
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Firma D2 Sp. z o.o. Sp. k. dołożyła wszelkich starań, by prezentowane w tym wydaniu 
dane były zgodne ze stanem faktycznym. D2. zastrzega sobie prawo do wprowadze-
nia zmian w produktach opisanych w niniejszym katalogu. Kolory w katalogu mogą 
odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

KATALOG D2.
Poszukaj z nami kolejnych inspiracji, które wypełnią Twoją 
przestrzeń. Katalog D2. znajdziesz w naszym sklepie lub 
u naszych partnerów. Jeśli nie możesz się już doczekać, 
znajdź ciekawe rozwiązania na www.dkwadrat.pl

A-SHAPE

330-1 330-15330-7 YB331-4

SKÓRA

01 96
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37

67

43

65 10

SIATKA

Czarny Biały

SKLEJKA FORNIROWANA

Orzech Biały dąb RosewoodEbony Wiśnia
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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


