


Świat powtarza Ci do znudzenia:  
krzycz, bądź przebojowy, chwal się przeżyciami, żyj, jakby miało nie być jutra.  
Zmusza do przekrzykiwania się, wyścigu, przepychania łokciami, udawania kogoś,  
kim tak naprawdę w ogóle nie chcemy być.
 
Istnieje jednak druga strona medalu, nie idąca w parze z "selfie culture".  
W natłoku przechwalania się i życia dla innych, warto także spojrzeć wewnątrz siebie.  
Zatrzymać się na chwilę, odciąć od zgiełku, posłuchać dźwięków deszczu, poczytać.  
Być choć na chwilę, z samym sobą. Dla samego siebie.
 
Nordifra hołduje introwertykom. To osoby, dla których największą przyjemnością jest spędzenie 
wieczoru z ciekawą książką. Sam na sam ze swoimi myślami, w zaciszu swojego mieszkania,  
w swoim ulubionym kącie.  
Dzięki temu są w stanie myśleć twórczo, rozwijać swoją niezależność i dobrze się bawić.

Wierzymy, że introwersja jest sposobem wyrażania siebie. Dlatego, gdy cały świat pędzi  
w nieokreślonym kierunku, my proponujemy Ci inne rozwiązanie  
- powrót do strefy komfortu, rozluźnienie i postępowanie zgodnie  
z własnymi przekonaniami.
Nasze meble istnieją, by pomóc Ci w stworzeniu idealnego miejsca,  
w którym odnajdziesz spokój, ciszę i skupienie. Miejsca, w którym będziesz mógł  
przygotować się na kolejny dzień życia w ogłuszającym świecie.
 
Introwersja to wyjątkowa cecha i zasługuje na swoją przestrzeń. 
 

The world repeats over and over:  
be loud, be fancy, share your experiences, live like there's no tomorrow.   
It forces us to shout out, race each other, push others over and pretend someone we don't really want to be.
But there's also other side of the coin that is not following the "selfie culture".  
In the rush of showing off and living for the public, it's worth it to look into ourselfs. Stop for a moment,  
cut off the noise, listen to the sound of rain, read a book. Focus on ourselfes for a second. For ourselfes. 
 
Nordifra praise the introverts. For them the greatest pleasure is to spend an evening with a book in  hand. Alone with 
their thoughts, in peaceful surrounding of their own place, in a favorite spot. This gives them the space  
for creative thinking, build their independent view and have a good time.
We believe that introversion is a way of self expresion. That's why, when the whole world is rushing in unknown  
direction, we suggest you to do the opposite – come back to the comfort zone, relax and follow  
you own believes.
Our furniture collections are here to help you create a perfect place, where you will find peace and silence.  
A place, where you can prepare for another day in chaotic world.
 
Introvertion is a unique feature and it diserves it's own space.



Uważamy, że możemy robić to co chcemy, bo jesteśmy u siebie, możemy więc dowolnie 
konfigurować układ mebli w naszym domu/mieszkaniu. Nie mogą nam w tym przeszkodzić 
duże, ciężkie meble, które definiują nam układ pomieszczenia.
Nordifra i kolekcja 15 x 25 są rozwiązaniem dla osób ceniących sobie możliwość  
demontażu, a co za tym idzie przemieszczania, a nawet schowania części mebli np. za szafę. 
Metalowy stelaż i bukowe blaty, prosta ponadczasowa konstrukcja. Będzie idealnie pasować 
do każdego wnętrza.

z punktu widzenia projektanta
Złóż, rozłóż, skręć a potem rozkręć biurko, stoli i szafę. Przestaw je miejscami, wynieś do innego pokoju,  
schowaj za szafę. W świecie skręcanych mebli, ten kto ma klucz jest królem.

z punktu widzenia rzemieślnika
profil 15 x 25 mm tniemy pod kątem 45 stopni, spaw pachwinowy łączy te elementy w ramy, ramy skręcane  
są łącznikiem z rury, w którym oprawiamy nitonakrętki. Tak powstają ramy do naszych mebli.

We think that we can do what we want, because we are at home, so we can freely configure the layout  
of furniture in our space. We can not be stopped by large, heavy furniture that permanently defines  
the arrangement of the room.
The Nordifra and the 15 x 25 are the solution for those who appreciate the ability to dismantle and so move  
or even hide parts of the furniture behind the closet. Metal frame and beech tops, simple timeless design.  
It will fit perfectly into any interior.

designer's point of view
Set up, construct and then disassemble the desk, table or bookcase. Swap their places, move them to another room,  
hide it behind the closet. In the world of furniture for assembly, who has the key is the king.

craftman's point of view
We cut 15x25mm profile at 45 degrees, ingot welding connects these elements to make the frame, the frames are screwed  
with a pipe connector in which we set the knurled nuts. That’s how we make frames for our furniture.

15 x 25

15 x 25



ME 167 B  
h 640 x w 700 x d 340  I  h 700 x w 760 x d 360

15 x 25 set konsoli
Set dwóch skandynawskich konsoli, wykonanych  
ze stalowych ram i bukowych blatów. 
15 x 25 set of two consoles
Set of two scandinavian consoles, made of steel frames and beech tops.

ME 001 B 
h 770 x w 1380 x d 685

15 x 25 biurko I
Dwa stalowe koziołki i bukowy blat to praktyczne połączenie, 
które będzie dobrze wyglądać we wszystkich wnętrzach. 
15 x 25 desk I
Two steel supports with beech tops is a practical connection 
that will look good in any interior.

ME 002 B 
h 1800 x w 940 x d 370

15 x 25 regał II
Kształtem przypomina drabinę, 
drewniane bukowe półki nadają mu 
skandynawski, nowoczesny styl. 
15 x 25 wall shelving II
In it's shape it remindes a ladder. Beech  
shelves gives it a scandinavian, modern look.

ME 003 B 
h 1800 x w 790 x d 430 

15 x 25 regał III
 Biała rama i bukowe półki tworzą 
funkcjonalny regał przyścienny, 
który znajdzie miejsce w biurze, salonie 
lub pokoju dziecka.
15x25 wall shelving III
White frame and beech wood shelves makes 
it perfect for office, living room or kids room.

ME 071  
h 1800 x w 500 x d 350

15 x 25 regał 
Otwarty regał na książki 
i inne bibeloty. Stabilna 
rama i bukowe półki  
tworzą czystą formę. 
15x25 wall shelving  
Open shelf for books, 
decorations or accessories. 
Stable, steel frame and beech 
shalves compose in a clean 
form.

ME 069 B  
h 1800 x w 500 x d 350

15 x 25 
Stojak na drewno  
Ergonomiczny kształt  
i rozmiar stojaka pozwala 
na układanie  
standardowych wymiarów 
drewna kominkowego. 
15 x 25 wood stand
The ergonomic shape  
and the size of the stand allow  
for storing standard  
dimensions of firewood.

ME 070 B 
h 1800 x w 500 x d 500

15 x 25 garderoba 
Otwarta ramowa  
konstrukcja pozwala 
na wieszanie ubrań 
w dowolny sposób, 
natomiast drewniana 
półka - na postawienie 
butów, torebki lub innych 
akcesoriów. 
15 x 25 wordrobe
Open frame construction 
allows hanging the clothes 
freely and the wooden shelf 
can be used to leave shoes, 
handbag or other accesories.

ME 067 B 
h 740 x w 1000 x d 500

15 x 25 biurko
Minimalistyczna forma, którą tworzy biała rama  
i bukowy blat. 
15 x 25 desk
Minimalistic form, made of white frame and beech. 



Podziały, różnice, role. Gdyby tak znieść podziały pomiędzy artystą, architektem,  
rzemieślnikiem i przemysłowcem? Naszym celem jest stworzenie kolekcji produktów  
łączących możliwości technologiczne, wytwórcze i sztukę projektowania.
Dlatego do biura zaprosiliśmy stolarzy, projektantów natomiast zabraliśmy do warsztatu.  
W taki sposób połączyliśmy idee i spojrzenie na produkt.  
Powtarzalna forma, standardowy element używany przy produkcji, może w każdej chwili  
stać się lampą. To najlepsze połączenie techniki i wyrobów użytkowych ze sztuką.

z punktu widzenia projektanta
Drewniany klocek jest prostą, kubiczną bryłą, pozbawioną jakichkolwiek motywów dekoracyjnych,  
jest połączeniem techniki i sztuki.

z punktu widzenia rzemieślnika
Klejonkę olchową formatujemy na piłach, reszta elementów to dodatki, które uzupełniają produkt.

Separation, differences, roles. What if we break the divisions between artist, architect, craftsman and industrialist? 
Our goal is to create a collection of products combining technological, manufacturing and design capabilities.
That is why we invited carpenters to project studio and took designers to the workshop.  
That is how we combined the ideas and changed the point of view at the product. The repetitive form,  
the standard element used for production , can at any moment become a lamp.  
This is the best connection of technique and furniture with art.

designer's point of view
The wooden block is a simple, cubical body, free of any decorative motifs, is a combination of technique and art.

craftman's point of view
The alder is formed on saws, the rest of the elements are additives that complement the product.

BLOCKS

BLOCKS



LP 035 A 
h 800 x w 140 x d 140

BLOCKS lampa podłogowa 
duża
Elegancki i prosty dodatek  
do każdego wnętrza,  
które potrzebuje odrobiny światła.  
BLOCKS large floor lamp
Extremely elegant simple addition to any 
interior that needs a bit of light.

LP024 A 
h 180 x w 80 x d 80 

BLOCKS lampa stołowa 
duża
Drewniana lampa stołowa,  
to stylowy dodatek do każdego 
wnętrza. 
BLOCKS large table lamp
Wooden table lamp will be a stylish  
addition to any interior.

LP 023 A 
h 100 x w 80 x d 80

BLOCKS lampa stołowa mała
Drewniana lampa stołowa, to stylowy 
dodatek do każdego wnętrza. 
BLOCKS small table lamp
Wooden table lamp will be a stylish addition 
to any interior.

DE 145 
h 300 x w 80 x d 80

BLOCKS zegar domek
Olchowy zegar w kształcie domu, 
który będzie doskonałym dodatkiem 
do Twojego wnętrza. 
BLOCKS clock house
An alder house-shaped clock will 
be a great addition to your interior.

LP 027 A 
h 1110 x w 80 x d 80 

BLOCKS lampa wisząca 
Skandynawska, olchowa lampa 
wisząca. 

BLOCKS hanging lamp
Scandinavian, hanging lamp made of alder. 

DE 139 B 
h 260 x w 80 x d 80 

BLOCKS zegar prostokąt 
Olchowy zegar w kształcie  
prostopadłoscianu, który będzie 
doskonałym dodatkiem 
do Twojego wnętrza. 
BLOCKS clock rectangle
An alder rectangular clock will be a great 
addition to your interior.



I

To nie tylko system prostokątnych dwustronnie otwartych pudeł przeznaczonych  
do budowania regału. Do Twojej dyspozycji oddajemy trzy rozmiary pudeł, dwa rozmiary nóg, 
dwie lampy i głośnik bluetooth. Wszystkie te elementy są ze sobą kompatybilne.  
Można je dowolnie ustawiać łącząc pudła spinkami.
System magazynowania czy stos pudełek? Szafka nocna, wolno stojąca lampa czy regał  
na Twoje ulubione książki?
W jaki sposób chcesz wykorzystać system CUBES?

z punktu widzenia projektanta
Każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem, ale to już wiemy.  
Wiemy także, że każdy możliwy z układów pudeł z kolekcji CUBES jest dobry rozwiązaniem.

z punktu widzenia rzemieślnika
Panie Krzysztofie, to się będzie tak trzymać? Pewnie, że będzie.

It's not just a system of rectangular, two-sided open boxes designed to build a rack.  
At your disposal we offer three sizes of boxes, two legs sizes, two lamps and a bluetooth speaker.  
All these elements are compatible with each other. They can be set freely by combining the boxes with clips.
Storage system or stack of boxes? Night cabinet, free standing lamp or bookcase for your favorite books?
How would you like to use CUBES?

designer's point of view
Every square is a rectangle, but not every rectangle is a square, but that we already know .  
We also know that every possible CUBES box layout is a good solution.

craftman's point of view
Kris, will this all hold like this? - Sure it will!

CUBES

CUBES



ME 132 
H 570 x w 760 x d 300

CUBES skrzynki set 3
Kwadraty i prostokąty pozwalają na dowolne rozmieszczenie elementów 
tworzących regał. Skrzynie ustawiać można na dwóch rodzajach podstaw.  
CUBES cubes set 3
Squares and rectangles allow the unlimited arrangement of racking elements. 
Boxes can be placed on two types of bases.

ME 156 
H 380 x w 380 x d 300

CUBES lampa I
Zamknięte w ponadczasowej formie sześcianu źródło światła. Można ją 
ustawić osobno lub z zestawem skrzyń. 
CUBES lamp I
A source of light closed in a timeless form of cube. It can be used separetly or as part of 
construction with set of boxes.

ME 152 
h 380 x w 380 x d 300
CUBES głośnik bluetooth
Głośnik w formie skrzyni z białej płyty MDF, z modułem bluetooth. 
Głośnik pasuje do modułowych skrzyń ME 132, można go ustawić jako część 
regału, lub samodzielnie na nóżkach.
CUBES  BLUETOOTH speaker
Speaker in the form of a white MDF chest, with bluetooth module. The loudspeaker fits 
into the ME 132 modular boxes, it can be set as a rack or stand alone.

ME 157 
h 570 x w 380 x d 300

CUBES lampa II
Zamknięte w ponadczasowej formie prostopadłościanu źródło światła. 
Można ją ustawić osobno lub z zestawem skrzyń. 
CUBES lamp II 
A source of light closed in a timeless form of cuboid. It can be used separetly 
or as part of construction with set of boxes.

ME 133 
h 185 x w 380 x d 300
CUBES podstawa I 
Olchowe nogi, które pozwalają zbudować regał ze skrzyń lub stać się 
podstawą dowolnego elementu z kolekcji CUBES. 
CUBES base I
Alder base that allows you to build a rack from cubes set, or become the base 
for CUBES elements.

ME 134 
h 185 x w 950 x d 300
CUBES podstawa II
Olchowe nogi, które pozwalają zbudować regał ze skrzyń lub stać się 
podstawą dowolnego elementu z kolekcji CUBES. 
CUBES base II
Alder base that allows building a rack from cubes set, or become the base 
for other CUBES elements.



Kolekcja zainspirowana naturą, najprostszą i najbardziej oczywistą drewnianą formą – kijem. 
Bezpośrednie przeniesienie tego kształtu, prosto z lasu do Twojego domu pozwoliło nam 
stworzyć lekkie i delikatne meble.  
Ich prosta forma jest odpowiedzią na szum form i skomplikowanych rozwiązań,  
który otacza nas każdego dnia. Wyłącz się na chwilę. Postaw kawę na stoliku,  
usiądź w ulubionym fotelu, włącz lampę i przeczytaj kolejny rozdział w książce.

z punktu widzenia projektanta
To las nas zainspirował, chcieliśmy go przenieść do domu, ale nie bezpośrednio, tylko w określanej formie.

z punktu widzenia rzemieślnika
Materiał, którego użyliśmy do stworzenia tej kolekci toklejonka jaworowa, obrabiana ręcznie na tokarkach,  
ploterach frezujących i piłach formatowych.

A collection inspired by nature, the simplest and most obvious wooden form - a stick.  
Directly moving this shape straight from the forest to your home has allowed us to create light  and delicate 
furniture. Their simple form is the answer to the noise of the forms and complexity that surrounds us every day. 
Swich off for a moment.  
Put the coffee on the table, sit in your favorite chair, turn on the lamp and read the next chapter of the book.

designer's point of view
The forest inspired us, we wanted to move it to home , but not directly, only in a specific form.

craftman's point of view
The material we used to create this collection is sycamore wood, handmade on lathes, milling cutters and saws.

STICKS

STICKS



ME 140 
h 816 x w 355 x d 450

STICKS krzesło
Wygodne i dobrze wyważone. To 
propozycja pasująca do wszystkich 
skandynawskich kuchni i jadalni. 
STICKS chair
Comfortable and well balanced. 
A perfect proposition to all scandinavian 
kitchens and dinning rooms.

LP 028 
h 1630 x max. fi 790

STICKS lampa podłogowa z dwoma klosza-
mi
Dekoracyjna lampa stojąca, której funkcjonalność 
podnoszą dwa regulowane klosze. 
STICKS floor lamp with two shades
Decorative floor lamp with two adjustable lampshades. 

ME 145 
h 465 x fi 505

STICKS stolik taca 465
Trzy drewniane nogi przykręcone  do metalowego 
blatu tworzą skandynawski stolik kawowy. 
STICKS coffee table tray 465
Three wooden legs screwed to the metal countertop 
create a scandinavian coffee table.

LP 030 
h 1500 x w 950 x 300 

STICKS lampa podłogowa
Dekoracyjna lampa stojąca z możliwością 
pozycjonowania klosza. 
STICKS floor lamp  
Decorative floor lamp with adjustable lampshade. 

ME 141 A 
h 50 x w 580 x d 217

STICKS mała półka
Drewniana półka 
w skandynawskim stylu. 
STICKS small shelf
Wooden shelf in scandinavian style.

ME 139 
h 740 x w 1810 x d 910

STICKS stół
Drewniany skandynawski stół. Idealny do jadalni i kuchni.
STICKS table
Wooden, scandinavian table. Perfect for dinning room and kitchen.



Kolekcja powstała dzięki połączeniu ciepłej i przyjemnej olchy z blatów z mocnym laminatem 
pozwalającym na chwilę zapomnienia.  
Projektanci Nordifra zainspirowani domem i korzystaniem z niego, zgodnie z przeznaczeniem, 
stworzyli kolekcję mebli, z których korzystać może cała rodzina.
Nie boimy się zabrudzeń - kawy i kredek wyjeżdżających poza kartkę.
Chcemy dać Wam wolność w swoim domu, bez martwienia się na zapas.
MD.FOLCHA jest dla Ciebie, dla Twojej rodziny i domu, w którym żyjecie.

z punktu widzenia projektanta
Natura w parze z moim ja odnajduje spokój. MD.FOLCHA pachnie mchem, starym drewnem i runem leśnym

z punktu widzenia rzemieślnika
Do zaznaczania wymiarów na białej, laminowanej płycie zawsze używam wodnego pisaka.  
Nie wiem dlaczego Ci projektanci dopiero teraz wpadli na to, można bez uszkodzeń pisać po meblach.

The collection is made up of a combination of warm and pleasant alder wood with countertops 
with a strong laminate allowing for a moment of forgetting. Nordifra designers inspired by the home  
and the way we use it, have created a collection of furniture that can be used by the whole family.
We are not afraid of stains - coffee or crayons going out of the page.
We want to give you freedom in your home, without worrying ahead.
MD.FOLCHA is for you, for your family and home where you live.

designer's point of view
Nature in symbiosis with my self finds peace. MD.FOLCHA smells of moss, old wood and forest fleece.

craftman's point of view
To mark dimensions on a white, laminated board I always use a watermarker.  
I do not know why these designers have not come up with this earlier, that you can write on furniture without causing damage.

MD.FOLCHA

MD.FOLCHA



ME 056 
h 550 x d 470 x w 470
MD.FOLCHA stolik kawowy kwadrat
Biał blat i olchowe nogi tworzą prostą formę, która może służyć jako stolik 
kawowy lub pomocnik. 
MD.FOLCHA  coffee table square
Classical, square Scandinavian style table. The white top and alder legs creates a simple 
form that can serve as a coffee table or a side table.

ME 131 
h 745 x w 1000 x d 550
MD.FOLCHA biurko
Skandynawskie biurko tworzą proste drewniane nogi, a na nich biały blat. 
Szuflada na najważniejsze drobiazgi, w środkowej części biurka.  
MD.FOLCHA desk
Straight wooden legs and a white top. Drawer for the most important accessories in the 
middle of the desk.

ME 057 
h 450 x w 1100 x d 550
MD.FOLCHA stolik kawowy prostokąt
 Biały blat i olchowe nogi tworzą prostą formę stolika kawowego z półką  
na gazety. 
MD.FOLCHA  coffee table rectangle
White top and alder legs creates a simple form of a coffee table with a newspaper shelf.

ME 072 
h 820 x w 530 x d 420
MD.FOLCHA krzesło
Wytrzymała, drewniana konstrukcja w  skandynawskiej estetyce. 
Będzie pasować do wystroju kuchni i jadalni. 
MD.FOLCHA chair
Sturdy, wooden structure in the Scandinavian aesthetics. It will perfectly match the 
kitchen and dinning room.

ME 073 
h 760 x w 1800 x d 900 
MD.FOLCHA stół
Biały, prostokątny blat położony jest na czterech drewnianych nogach. 
Idealny do jadalni i kuchni.
MD.FOLCHA table
White, rectangular top set on four wooden legs. Ideal for the dining room and kitchen.

ME 079 
h 480 x w 1150 x d 400
MD.FOLCHA szafka RTV
Szafka pod telewizor wykonana z białej płyty, postawiona jest na olchowych 
nogach.
MD.FOLCHA RTV shelf
TV stand made of white board, placed on alder legs.



ME 010-12 
M  h 50,5 x w 60 x d  25 cm 
L   h 60,5 x w 69 x d  29 cm 
XL h 70,5 x w 78  x d  33 cm 
Set Konsoli "Giewont" duża
Zestaw trzech prostych i funkcjonalnych stolików 
zbudowanych z jaworowych blatów i metalowych nóg. 
"Giewont" set of three consoles
Set of three simple and functional consoles made  
of metal frames and sycamore tops.

LP 019 A  
Całość: h 110 x fi 13,5 cm  I  Klosz: h 28 x fi 13,5 cm
Lampa "Iota"
Lampa w stylu New Nordic. Klosz wykonany ręcznie. 
"Lota" lamp
Metal lamp in New nordic style. Hand made lampshade.

ME 055 B 
h 45 x fi 67 cm
Stolik malowany "Kaszuby 675"
Biały blat i olchowe nogi tworzą prostą formę, 
która może służyć jako stolik kawowy  
lub pomocnik. 
"Kaszuby 675" painted cofee table
White table top and alder legs make a simple form  
that can be used as coffee or side table.

ME 147 
h 54 x fi 42 cm
Stolik "Pogórze M"
Metalowy, skandynawski stolik kawowy  
z funkcjonalną, okrągłą tacą.  
"Pogórze M" coffee table
Coffee table with round metal tray in scandinavian style.

ME 047 
h 25 x w 25 x d 20  I  h 30 x w 30 x d 20  I  h 35 x w 35 x d 20 cm 
Set pudeł "Grota kwadrat" 
Zestaw trzech sześcianów do powieszenia lub postawienia. 
Wykonane z wytrzymałej sklejki. 
"Grota prostokąt" cubes set
Set of three cubes to hang or place on the floor. 
Made of durable plywood.

ME 002 
h 1800 x w 940 x d 370 
15 x 25 regał II 
Kształtem przypomina drabinę, drewniane bukowe  
półki nadają muskandynawski, nowoczesny styl. 
15 x 25 wall shelving II
In it's shape it remindes a ladder. Beech shelves  
gives it a scandinavian, modern look.

& Deco

SK 091 B  
h 285 x w 130 x d 100
Domek I L
Dekoracyjny świecznik wykonany z drewna  
olchowego i metalu. 
House I L
Tealight holder made of alder wood and metal.

DE 131 A 
h 280 x w 250 x d 40 cm
Dom Duo 
Stylowa dekoracja wykonana z drewna olchowego. 
House I L
Decoration showing two houses. Made of thick, natural  
alder wood.

SK 095 B 
h 285 x w 115 x d 20
Świecznik "Awangarda L"
Metalowy świecznik – dekoracja do domu i ogrodu. 
Na podstawie można umieścić podgrzewacz, 
świeczkę lub dekorację. 
"Awangarda L" Candleholder
Metal candleholder for home and garden. Inside there  
is a place for candles or tealights. 

LT 059 
h 285 x w 115 x d 20 cm
Latarnia M "Dom"
Latarnia wykonana z metalu z wyciętymi okienkami. 
Podstawa wykonana z naturalnej olchy.  
Zawiera szklany cylinder o średnicy 120 mm. 
Lantern M "Dom"
Lantern made of metal and alder. Glass cylinder included.

DE 138 A 
h 240 x w 120 x d 120 cm
Dekoracja "Konik"
Dekoracja powstała z drewna olchowego i białej 
płyty. 
Decoration "Konik"
Prosty i uniwersalny świecznik wykonany z drewna  
olchowego.

LT 041 
h 325 x w 250 x da 210 cm
Latarnia "Morka"
Skandynawska lampa ze sklanym cylindrem. 
Lantern "Morka"
Scandinavian lantern with glass cylinder.

SK 094 
h 130 x w 95 x d 40 cm
Świecznik "Dom Olchowy II"
Świecznik, w kształcie domu, przeznaczony  
dla świeczki stołowej.  
Candleholder "Dom Olchowy II"
Alder candleholder in a shape of house.

DE 115 C 
h 120 x w 220 x da 40 cm
Dekoracja "Domy z sentencją XL"
Dekoracyjny domek, z nadrukiem,  
idealny do każdego wnętrza. 
Decoration "Domy z sentencją XL"
Decorative house with print. Perfect for all interiors. 

SK 029 
h 240 x w 120 x d 120 cm
Świecznik "Olcha 240"
Prosty i uniwersalny świecznik wykonany z drewna 
olchowego. 
Candleholder "Olcha 240"
Simple and universal candleholder made of wooden 
block.

DE 084 
h 310 x w 390 x d 32 cm
Olchowa gwiazda "Supernowa"
Dwie drewniane gwiazdy połączone ze sobą. 
Alder star "Supernowa"
Decorative alder stars made of natural wood.

Me 049
h 36,5 x w 25 x d 20  I  h 47 x w 35 x d 20 cm 
Set pudeł "Grota domek"
Zestaw dwóch domków do powieszenia lub postawienia. 
Wykonane z wytrzymałej sklejki. 
"Grota domek" cubes set
Set of two house-shaped shelves to hang or place on the floor. 
Made of durable plywood.

LP 011 B 
h 32 x w 42,5 x d 38 cm
Lampa "Omega"
Stalowa, skandynawska lampa z regulowanym 
kloszem. 
"Omega" lamp
Metal lamp with adjustable lampshade.

LP 014 
Całość: h 110 x fi 35 cm  I  Klosz: h 17,5 x fi 35 cm 
Lampa "Kappa"
Lampa w stylu minimalistycznym.  
Klosz wykonany ręcznie. 
"Kappa" lamp
Metal, minimalistic lamp with hand made lampshade.

LP 015 
Całość: h 110 x fi 39,5 cm  I  Klosz: h 18,5 x fi 39,5 cm 
Lampa "Eta"
Lampa w stylu loftowym. Klosz wykonany ręcznie. 
"Eta" lamp
Metal lamp in loft style. Hand made lampshade.
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