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Drewniane, z polikar-

bonu czy włókna 

szklanego? Wy-

konane z jednego 

odlewu tworzywa czy bę-

dące połączeniem wielu 

materiałów? Wszystkie są 

nowoczesne i designerskie! 

D2. proponuje ciekawe roz-

wiązania do salonu, jadalni 

czy gabinetu. Wśród ofero-

wanych przez nas krzeseł 

i stołów, znajdziesz mnóstwo 

inspirujących form.

Krzesła i stoły

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.

klasyki
Designerskie rozwiązania inspirowane kultowymi projektami. 

Każdy chce mieć w swoim wnętrzu coś wyjątkowego. Cieka-

we wzornictwo, nowatorskie i użyteczne rozwiązania nadają 

wnętrzom charakteru. Designerskie meble cieszą oko i duszę. 

Zainspiruj się historią designu 

i wybierz coś dla siebie spo-

śród oferowanych przez 

nas klasyków.

pozostałe katalogi D2.



Znajdź swój kolor i produkt. 

Szary katalog z meblami no-

woczesnymi trzymasz właśnie 

w ręku. Koniecznie sprawdź 

inne, kolorowe katalogi D2.: 

zielony z klasykami, żółty 

z akcesoriami oraz niebie-

ski z stołami i krzesami.

MODERN
Zobacz dostępne w naszej ofercie kolekcje Modern. To 

niezwykłe połączenie designu i nowoczesnych materia-

łów np. włókna szklanego. Najwyższej jakości ciekawe 

formy doskonale komponują się ze współczesnymi wnę-

trzami.

W 1994 roku w Japonii wynaleziono dwuwymiarowy 

kwadratowy kod kreskowy QR. Posiadając odpowiednią 

aplikację w telefonie komórkowym możesz zeskanować 

kod QR i w szybkim czasie przenieść się do zawartości 

w nim zapisanej. Dzięki kodom w naszym katalogu zosta-

niesz bezpośrednio przekierowany na naszą stronę www 

do zakładki odpowiadającej skanowanemu produktowi.
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Trzymasz w ręku katalog



D2. to dobry design w Twoim zasięgu. Oferujemy nowoczesne, desi-

gnerskie meble do każdej przestrzeni. Działamy od 2008 roku, choć 

z branżą meblarską jesteśmy związani od ponad 10 lat. Prowadzimy 

sprzedaż hurtową i detaliczną, także przez Internet. Wśród naszych 

produktów znajdują się m.in.: krzesła, stoły, stoliki kawowe, fotele oraz 

sofy wyróżniające się w światowym wzornictwie. Stale rozszerzamy 

także ofertę akcesoriów uzupełniających wnętrza. Obserwujemy 

światowe trendy i wciąż szukamy ciekawych idei wprowadzając na 

polski rynek nowe kolekcje. Nasze meble pochodzą od sprawdzo-

nych 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 dostęp do 

najlepszej oferty.

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

jemy nowatorskie i użyteczne rozwiązania, które nadają wnętrzom 

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).101



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

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

wysokość: 40 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 przyj-
dzie Ci designerski stolik Eliptic w całości 
wykonany z włókna szklanego. Dzięki 

zaokrąglonym krawędziom i lekkiej formie 
stolik nada wnętrzu delikatności i nowo-

czesnego wyrazu. Może służyć jako stolik 
kawowy lub stolik pod mały telewizor. Otwór 

wykonany 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
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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

D2
www.dkwadrat.pl
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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 109

110
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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 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

111

112
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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 funkcjonal-
nym. Wystarczy, że pomieści dwie filiżanki espresso 
i dwie przyjaciółki od serca. Flew wykonany jest 
w całości z włókna szklanego. Polecany do nie-
wielkich 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 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

114 115

116
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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

117
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KRZESŁA  /  13

korpus → 
← siedzisko

MERCURY

MERCURY 
PIKOWANY

PEZZO 
PIKOWANY 

PEZZO
121 

122

119

120

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 
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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

123

124

Do stołów Lucente 
i Living polecamy krze-
sła A-Shape PP, które 
znajdziesz w katalogu 
Krzesła i Stoły oraz w ka-
talogu Klasyki

140x80 160x80 180x90

wysokość: 76 cm 76 cm 76 cm

długość: 140 cm 160 cm 180 cm

głębokość: 80 cm 80 cm 90 cm

D2
www.dkwadrat.pl



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

125

126

biay mat
biay połysk
orzech

Do stołu X7 polecamy krzesła P016, które znajdziesz w katalogu Krzesła i Stoły oraz w katalogu Klasyki.
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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

127



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

128 

129

130

kolor szkła

D2
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COPINE
Prostota formy w modernistycznej oprawie. Tak 
w kilku słowach można określić stół Copine.
Metalowe elementy łączące biały blat z drewnia-
nymi nogami to idealna i funkcjonalna kompozy-
cja wysokiej jakości. Charakteru dodaje mu roz-
stawiona 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

BIURKO DEAL
Z pomocą biurka Deal praca będzie przycho-
dziła Ci z łatwością. Chromowana podstawa 
w kształcie litery “Z” wraz z lakierowanym bla-
tem z płyty tworzą ciekawą kompozycję, która 
z pewnością umili Ci zawodowe obowiązki. 
Deal to design zamknięty w wyrafinowanej 
formie. Biurko w kolorze białym idealnie spraw-
dzi się zarówno we  wnętrzach nowoczesnych, 
jak i tradycyjnych.   

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

131
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REGAŁ MADERA
Fornirowany regał w kolorze orzecha włoskiego to idealne miejsce do wyeksponowania ulu-
bionych przedmiotów. Regał Madera ze swoimi zaokrąglonymi narożnikami wniesie powiew 
retro do twojego nowoczesnego wnętrza. Idealny do salonu, sypialni lub przedpokoju.

wysokość:  88 cm
szerokość:  162 cm
głębokość:  36 cm

Dostępne są również inne wersje regału - wyższe i z większą ilością półek.

STOLIK MADERA
Designerski stolik Madera stworzono z myślą o osobach ceniących nowoczesny styl i funkcjo-
nalność. Blat stolika wykonano z hartowanego białego szkła, a konstrukcję z forniru w kolorze 
orzecha włoskiego. Pod blatem stolika pozostawiono wolną przestrzeń, którą można swobodnie 
zagospodarować jako półkę na gazety lub książki. Madera świetnie wkomponuje się zarówno 
we wnętrza modernistyczne i te bardziej tradycyjne.

wysokość:  35 cm
długość: 100 cm 
głębokość:  100 cm

133
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www.dkwadrat.pl/katalogi

135

Poszukaj z nami kolejnych inspiracji, które wypełnią Twoją przestrzeń. 
Katalogi KRZESŁA I STOŁY, KLASYKI 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.



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


