_handmade just wood&steel furniture//
interior // contract brand

marzyciele

TYLKO Z CERTYFIKOWANYCH SUROWCÓW
TYLKO Z WYKORZYSTANIEM TRADYCYJNYCH METOD ŚLUSARSKICH I STOLARSKICH

Założycielami marki LOFT Decora są Tomasz i Grzegorz
Tomaszewscy. Kontynuując bogate rodzinne tradycje stworzyli markę
meblową produkującą najwyższej jakości produkty wykonane z litego
drewna oraz stali.
LOFT Decora wytwarza produkty, które projektowane są
w studio marki m.in. przez takich projektantów jak Pawlak&Stawarski,
Nikodem Szpunar, Agata Nowak, Wiktoria Mańkowska czy Agnieszka
Żyła (dostępne w najlepszych showroomach w Polsce i Europie).
Realizuje również najśmielsze pomysły na zamówienia kontraktowe
wnętrz komercyjnych i prywatnych.
Projektuje, produkuje oraz montuje indywidualne zabudowy
stalowe oraz drewniane w domach, restauracjach, hotelach, sklepach
i biurach.
Produkty LOFT Decora zostały wyróżnione podwójną nagrodą
MUST HAVE 2020 (za system regałowy GROP oraz dekorację ścienną
BORDER), a także otrzymały nagrodę DOBRY WZÓR 2020 (za system
regałowy GROP).
Wszystko razem pomaga nam marzyć i marzenia spełniać.
Upewnia nas, że warto uprawiać tradycyjne rzemiosło oraz warto
tworzyć dla ludzi, którzy kochają dobrą pracę.

design:
Bartłomiej Pawlak /
Łukasz Stawarski

grop
system regałowy

To produkt zaprojektowany przez Bartłomieja
Pawlaka i Łukasza Stawarskiego dla LOFT
Decora. Wyjątkowo ambitna konstrukcja regałowa
do przestrzeni domowych oraz biurowych.
Stylistycznie czerpie inspiracje z Bauhausu.
Poprzez kombinacje modułów pojedynczych
i podwójnych buduje unikatowe przestrzenie
ścienne. Stalowe elementy zwieńczone są
dębowymi półkami o grubości 40 mm, wykonanymi
z polskich dębów, pochodzących wyłącznie
z drewna certyfikowanego.

konfiguracja

I

w= 150/ d= 43/ h= 180
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konfiguracja

VII

w= 100/ d= 43/ h= 180
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design:
Bartłomiej Pawlak / Łukasz Stawarski

„

GROP może być stolikiem kawowym lub pomocniczym, meblem rtv, konsolą, regałem, domową
biblioteką, meblem biurowym lub ekspozycyjnym. System tworzy w pomieszczeniu układy
przypominające architekturę. Wyraziste poziomy półek oraz piony stelaża wizualnie porządkują
przestrzeń i nadają wnętrzu eleganckiego rytmu
Bartłomiej Pawlak & Łukasz Stawarski
projektanci

konfiguracja
konfiguracja

IV

II

w= 100/ d= 43/ h=60
w= 200/ d= 43/ h= 60
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design:
Bartłomiej Pawlak / Łukasz Stawarski

konfiguracja

III

w= 300/ d= 43/ h= 180
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design:
Bartłomiej Pawlak / Łukasz Stawarski

konfiguracja

VI

konfiguracja

VIII

w= 150/ d= 43/ h= 60
w= 300/ d= 43/ h= 100

konfiguracja

V

w= 200/ d= 43/ h= 100
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bol
rodzina stołów

bol

small bol

tall bol

fi= 90/ h= 75

fi= 65/ h= 38

fi= 52/ h= 45

fi= 110/ h= 75

fi= 80/ h= 38

fi= 125/ h= 75

design:
Nikodem Szpunar

„

BOL przywodzi na myśl
meble sprzed lat, prowadząc
jednocześnie dialog ze
współczesnym minimalizmem.
Współczesne wzornictwo
produktowe posługuje się różnymi
formami – często ważnymi wyłącznie
dla oczu, dla przestrzeni, dla formy.
Rodzina stołów i stolików BOL nie
zapomina także o zmyśle dotyku.
Oprócz wyważonych proporcji,
spokojnej sylwetki - daje swoim
użytkownikom przyjemność
obcowania z naturalnym drewnem
poprzez smukłe, aksamitne
wyoblenia blatu oraz nóg.
Mistrzostwo rzemieślniczej pracy.
BOL poważnie traktuje swoją rolę
w przestrzeniach domowych – jest
najważniejszym miejscem rozmów
i rodzinnych spotkań – bez granic, na
okrągło, naturalnie, na stabilnych
nogach. Współpraca z LOFT Decora
okazała się być odpowiednim
momentem, aby stworzyć stół, który
z przyjemnością będę użytkował
przez lata. Na okrągło.

Nikodem Szpunar
projektant
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design:
Nikodem Szpunar
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design:
Studio LOFT Decora

box sq

box sq rozkładany

w= 140/ d= 90/ h= 77

w= 150-200/ d= 90/ h= 77

w= 160/ d= 90/ h= 77
w= 180/ d= 90/ h= 77
w= 200/ d= 90/ h= 77

box sq
stół jadalniany

BOX to seria stołów jadalnianych opartych na jednej, uniwersalnej oskrzyni dekoracyjnej wykonanej ze
stalowych profili oraz metalowej blachy. BOX sprawdzi się idealnie w przestrzeniach domowych, które cenią
sobie subtelną delikatność i wyrafinowaną formę soft-loft.
Naturalny, dębowy blat o grubości 30 mm zakończony jest ozdobnym frezem, który sprawia, że stoły BOX mają
smukłą sylwetkę dodającą szlachetnej lekkości formie.
Stoły BOX występują również w formie rozkładanej – z wkładką przechowywaną w stole. Mechanizm
rozkładania oparty jest na prowadnicach synchronicznych.
Ich nietuzinkowa forma zaprasza do eleganckiego posiłku.
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box oval
stół jadalniany

box oval

w= 160/ d= 90/ h= 77
w= 180/ d= 90/ h= 77
w= 200/ d= 90/ h= 77

box oval rozkładany

w= 160-210/ d= 90/ h= 77
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design:
Studio LOFT Decora
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design:
Wiktoria Mańkowska

Stół restauracyjny KAMERTON powstał z inspiracji
kamertonem, który jest przyrządem do strojenia
instrumentów.
KAMERTON nastrajać ma restauracje i kameralne
miejsca użyteczności publicznej. Nastrajać ma swoją 
stylistyczną formą i wyglądem.
Wykonany z calowej rury stalowej stolik
restauracyjny KAMERTON jest bardzo
niezobowiązujący w podstawie a jednocześnie
subtelny.
Drewniany, lity blat wykończony jest delikatnym
frezem skierowanym ku podłożu, aby wysmuklić 
sylwetkę stolika.

kamerton

kamerton

fi= 70/ h= 75

stół restauracyjny
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design:
Studio LOFT Decora

cave
stolik kawowy

Stolik kawowy CAVE łączy
w sobie dwie formy przeciwstawne: otwartą 
i zamkniętą. Otwarty jest w połowie, aby
w jego głębi ukryć miejsce na codzienne
przechowywanie w dyskretny sposób.
Zamknięty jest w okrągłym korpusie, choć 
w sposób subtelny wpuszcza słoneczne
promienie poprzez odstępy w stalowych
profilach.
Choć niepozorny – składa się z niemal 60
metrów bieżących profila stalowego
15×15 mm, ułożonego w perfekcyjny
okrąg. Stolik kawowy CAVE nakryty
jest litym blatem o grubości 20 mm
z dekoracyjnym frezem skierowanym ku
stalowej podstawie.
Całość jest absolutnie szlachetna i piękna,
niezależnie od stylistyki wnętrza.

cave fi

65

fi= 65/ h= 40

cave fi

90

fi= 90/ h= 35
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dekoracja ścienna

border

design:
Agnieszka Żyła
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BORDER to niezwykła dekoracja ścienna, która narodziła się poprzez
potrzeby projektowe projektantki wnętrz – Agnieszki Żyły.
BORDER to koło – pewna określona, okrągła granica wyznaczona
na naszych ścianach o rozległych funkcjach praktycznych. Multi
dekoracyjna przestrzeń stworzona ze stali i zgrzewanych siatek.
W przedpokoju, na korytarzu, w kuchni, salonie, łazience – wszędzie
posiada określone dekoracyjne lub praktyczne funkcje.
Konfigurujesz jak chcesz.
25

border

haczyki

dostępne akcesoria

relingi

Sam wybierasz, do czego będziesz
używać swojego BORDER’a.
Sam decydujesz, do czego jest
Twoja półeczka, co posadzisz
w doniczkach. Sam decydujesz, jak
dekoracja ścienna BORDER odmieni
Twoje wnętrze!

30/ 50 cm

doniczki

30/ 50 cm

półki

border

50
30/ 50 cm

lustro

fi= 50/ d= 4

border

80
fi 43

koło metalowe

fi= 80/ d= 4
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fi 40

27

design:
Studio LOFT Decora

hang
wieszak łazienkowy

Wieszak łazienkowy HANG to niezwykle prosta, wyrazista forma
w przestrzeni łazienkowej.
hang

Służy jako wieszak na ręczniki oraz dekoracja ścienna.
Stalowe profile, z których HANG jest wykonany, pokryte są 
dodatkowo podkładem antykorozyjnym, który zabezpiecza
powierzchnie metalu przed wilgocią.

w= 94/ d= 6,5/ h= 75
28
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design:
Agata Nowak

shift

single shift

w= 23/ d= 6/ h= 25

wieszak

System wieszaków SHIFT, autorstwa Agaty Nowak dla LOFT Decora, to wieszak stojący oraz wieszak
ścienny utrzymany w stylistyce loftowej. Forma rodziny wieszaków SHIFT bazuje na rytmicznych odgięciach.

shift

Wieszak stojący SHIFT składa się z identycznych elementów w lustrzanym odbiciu. Dzięki temu ma 6 miejsc do
odwieszania na 3 różnych poziomach. Z łatwością odwiesimy zarówno długi płaszcz, jak i kurtkę czy torebkę. Wieszak
sprawdzi się w miejscach publicznych, takich jak przestrzenie hotelowe i restauracyjne.
W wariancie naściennym to funkcjonalne odbicie zagiętych elementów, które pozwala uzyskać miejsce do
odwieszania na dwie strony. Dzięki odsunięciu elementów od ściany tworzy się dodatkowa przestrzeń do przewieszenia
np. torby. Z kilku sztuk wieszaków można stworzyć dowolną kompozycję. SINGLE SHIFT sprzedawany jest jako
zestaw 2 sztuk.
w= 31/ d= 31/ h= 180
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design:
Studio LOFT Decora

tstand
wieszak łazienkowy

TSTAND to wolnostojący wieszak na ręczniki łazienkowe.
Dzięki połączeniu stalowych prętów oraz profili prostokątnych jest stabilną,
subtelną i bardzo dekoracyjną formą.
Stalowe profile i pręty, z których TSTAND jest wykonany, pokryte są dodatkowo
podkładem antykorozyjnym zabezpieczjącym powierzchnię metalu przed wilgocią.
tstand

w= 40/ d= 30/ h= 90
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design:
Studio LOFT Decora

rude
wieszak

Wieszak do przedpokoju RUDE to
ponadczasowy, minimalistyczny i niezwykle
funkcjonalny design nawiązujący do
stołów z naszej autorskiej kolekcji RUDE
z charakterystycznym Y w podstawie. Dzięki
temu wieszak jest stabilny, ale też lekki
wizualnie.
Znalazł już swoje miejsce we wnętrzach
domowych, jak i restauracyjnych. Doskonale
sprawdzi się jako wieszak do przedpokoju
czy w garderobie. Świetnie poradzi sobie
w restauracji, kawiarni czy hotelu. Dzięki
dużej powierzchni odwieszania bez problemu
pomieści długi płaszcz, kurtkę czy torebkę.

wieszak rude

w= 110/ d= 30/ h= 140
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wally
stolik pomocniczy

wally

w= 45/ d= 48/ h= 50

Wally będzie dokładnie tym, czym
chcesz. Dokładnie tam, gdzie
go widzisz. Może być stolikiem
pomocniczym, stolikiem kawowym,
szafką nocną, ozdobą i przyjacielem.
Stolik wyposażony w dwa poziomy
metalowych półek do stawiania
i przechowywania. Swoją lekką,
niezobowiązującą formą doskonale
wpisuje się we wnętrza, gdzie
tego rodzaju bryły są kawałkiem
niezobowiązującej sztuki. W naszym
wydaniu sztuki rzemieślniczej.

design:
Wiktoria Mańkowska
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mighty

w= 100/ d= 60/ h= 100

mighty
konsola

Konsola MIGHTY jest meblem nieoczywistym. Dzięki dużej powierzchni blatu może być zarówno
konsolą, jak i meblem pomocniczym w wielu domowych czynnościach. Z wielką sprawnością 
ugości kawowy ekspres oraz domowe dekoracje. Zapewnia też miejsce na uporządkowane
przechowywanie. Niezależnie od miejsca, w którym konsola MIGHTY się znajdzie – będzie jego
ozdobą.
Frezowana powierzchnia pozwoli na umieszczenie dekoracji kwiatowych lub ważnych dla
Ciebie codziennnych rzeczy, jak klucze czy portfel. Niezależnie jak ją wykorzystasz, odda Twojej
przestrzeni swój wdzięk i unikatową formę.
design:
Wiktoria Mańkowska
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Szafka rtv TAI to szafka
telewizyjna wykonana z litego
drewna – na delikatnym,
stalowym stelażu z okrągłego
profila stalowego 3/8”.
Charakterystycznym elementem
szafki są obłości na jej górnym
blacie oraz na jej bocznych
krawędziach. Pozwala
z powodzeniem omijać listwy
przypodłogowe na tylnej
ścianie. Zawiera aż trzy szuflady
wykonane z drewnianej
sklejki, otwierane na dotyk.
Niezawodność mechanizmów
zapewnia renomowany BLUM.
Szuflady wyposażone są także
w cichy domyk. Całość bryły
szafki TAI doskonale wpisuje
się w czystą, skandynawską 
stylistykę wnętrz domowych.

tai
szafka rtv

tai

design:
Studio LOFT Decora
w= 140/ d= 40/ h= 47
w= 180/ d= 40/ h= 47
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design:
Wiktoria Mańkowska

wave
stolik kawowy

Stolik kawowy WAVE to niespotykana forma stolikowa. Wykonany z okrągłych profili
o średnicy 3/8” tworzy ażurową bryłę o dynamicznej sylwetce. Stolik kawowy o dodatkowej
funkcjonalności w postaci półki z połączonych na styk rurek doskonale mieści ulubione książki
i czasopisma, które zawsze są pod ręką. Okrągły blat stolika kawowego wykonany jest z litego
drewna o grubości 30 mm. Kolistość podkreślona jest unikalnym frezem, który dodaje mu
smukłości i lekkości.

42

wave

fi= 80/ h= 46

43

puzi
regał modułowy

Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad prostym, mobilnym oraz dającym duże możliwości
systemem regałowym – nie myśleliśmy, że tworzyć go będzie znane od wieków połączenie
kątów prostych.
Regał PUZI oparty jest na połączeniu stalowej półki ze stalowymi profilami. Dzięki
powtarzalności jego wysokości możemy osiągać nieskończone możliwości aranżacji
ściany, tworząc mniejsze oraz większe przestrzenie. Możliwość zabawy kolorem sprawia,
że PUZI tworzyć może bardzo różnorodne i ciekawe kompozycje ścienne. Wystarczą 
zaledwie trzy moduły, aby zyskać na naszej ścianie niemal 2,5 m dodatkowej przestrzeni
dekoracyjnej.
System regałowy PUZI posiada bardzo dyskretne mocowanie, dzięki któremu mamy
wrażenie ściennej lewitacji.

puzi

w= 60/ d= 23/ h= 33,5
design:
Wiktoria Mańkowska
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Stolik kawiarniany to nic wielkiego.
Taki właśnie ma być COFTU. Niewielki,
kompaktowy, stabilny, smukły.
Doskonale odnajduje się w zatłoczonych
kawiarniach czy piekarniach. Cztery
niezobowiązujące nogi, wykonane
z wygiętych, stalowych rur. Zupełnie
prosty, uroczy, drewniany, lity blat.
Kompaktowa forma.

coftu

fi= 60/ h= 75

design:
Studio LOFT Decora

coftu
stolik kawiarniany
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oval

oval 140

oval 80sq

barmi

w= 140/ d= 80/ h= 75

w= 80/ d= 80/ h= 75

fi= 90/ h= 105

stoły restauracyjne

Stół restauracyjny OVAL to nasza
rzemieślnicza odpowiedź na
funkcjonujące na rynku pożądane
modele stołów restauracyjnych na
jednej nodze. OVAL posiada trzy
nietuzinkowe atrybuty:

barmi

/
nogę stolika stanowi bardzo rzadki
profil OWALNY 60×30, którego odbiór
zależny jest od kąta patrzenia na stolik

stół barowy

/
kwadratowy lub prostokątny blat
możliwy jest do wykonania w jodełce
francuskiej wg naszej autorskiej
technologii.
Stół restauracyjny OVAL jest
najbardziej subtelnym
jedno-nogiem na rynku kontraktowym

design:
Studio LOFT Decora

/
podstawa wykonana z ciężkiego, litego
płaskownika z możliwością regulacji
obłej stopy, która nadaje lekkości
formie

BARMI to stół barowy, który zaprasza na stojaka. Zaprasza na wyższym poziomie. Do posiłków,
do drinków. Z klasą, na okrągło. Wykonany ze stalowych rur, wykończony litym drewnem.
Doskonale wpisuje się w barowe trendy, będąc ich częścią w bardzo lekkiej i wdzięcznej formie.
48

design:
Studio LOFT Decora
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marude
stół barowy

Stół barowy MARUDE to ponadczasowa
wersja stołów z naszej autorskiej
kolekcji RUDE, przeznaczona do wnętrz
komercyjnych. Dzięki charakterystycznemu
Y w podstawie umożliwia komfortowe
ustawienie krzeseł barowych. Dodatkowy
szpros w podstawie dodaje mu
dynamicznej formy i stabilizuje wysoki
stół barowy. Znalazł już swoje miejsce
w wielu restauracjach i wnętrzach, jak
MUS Bar&View w Poznaniu czy Akademia
Makro w Krakowie.

marude

50

design:
Studio LOFT Decora

w= 100/ d= 70/ h= 100
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walk

walk

stolik kawowy

fi= 60/ h= 45
fi= 80/ h= 45

flat

design:
Studio LOFT Decora

stoły restauracyjne

52

design:
Studio LOFT Decora

flat double

flat

round flat

w= 140/ d= 90/ h= 75

w= 90/ d= 90/ h= 75

fi= 90/ h= 75
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taulukko

design:
Studio LOFT Decora

stół jadalniany

design:
Weronika Poręba

c’hook
hokery

taulukko

c’hook

w= 140/ d= 90/ h= 75
54

w= 33/ d= 41/ h= 66
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B.A.R/ stół barowy

design:
Studio LOFT Decora

stół barowy

bar

w= 120/ d= 60/ h= 100
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Sala Oregano & Wine MTP Poznań

57

design:
Studio LOFT Decora

rude

w= 120/ d= 80/ h= 75
w= 140/ d= 80/ h= 75
w= 160/ d= 80/ h= 75
w= 180/ d= 80/ h= 75
w= 200/ d= 80/ h= 75

rude scandi

w= 160/ d= 80/ h= 75

little rude

w= 100/ d= 60/ h= 45

rudes bench/ ławka

w= 100/ d= 37/ h= 37

rude
rodzina
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night frame

iteat

szafka nocna

rodzina stołów

little iteat

w= 100/ d= 60/ h= 45

iteat rozkładany

w= 140-200/ d= 90/ h= 75

iteat

w= 120/ d= 90/ h= 75
w= 140/ d= 90/ h= 75
night frame

w= 160/ d= 90/ h= 75
w= 180/ d= 90/ h= 75

w= 45/ d= 40/ h= 60
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design:
Studio LOFT Decora

design:
Studio LOFT Decora
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ltv

szafka rtv

design:
Jakub Klimas

crane light

podstawa
w= 36/ d= 36
klosz
w= 55/ 44
h max= 250

design:
Studio LOFT Decora

ltv

crane light

120

ltv

180

ltv

225

lampa
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w= 120/ d= 43/ h= 50

w= 180/ d= 43/ h= 50

w= 225/ d= 43/ h= 50

63

		cube
			

rodzina

design:
Studio LOFT Decora

console

w= 90/ d= 30/ h= 70

uomo

w= 100/ d= 60/ h= 45
w= 51/ d= 51/ h= 38

cube

w= 60/ d= 60/ h= 45
w= 80/ d= 80/ h= 45
w= 100/ d= 60/ h= 45

shopper bench

black

black

little black

w= 80/ d= 60/ h= 50

stół jadalniany i stolik kawowy

w= 140/ d= 80/ h= 75
w= 160/ d= 80/ h= 75

w= 150/ d= 37/ h= 37

w= 180/ d= 80/ h= 75
w= 200/ d= 80/ h= 75

design:
Studio LOFT Decora
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cross

cross

stoły restauracyjne

sgw
stół jadalniany

w= 80/ d= 80/ h= 75

design:
Sylwia Gulewicz-Wysocka

sgw

w= 160/ d= 90/ h= 75
66

design:
Studio LOFT Decora
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l’desk

/ kwadrat
/ trójkąt
/ półowal

tacki

Tacki drewniane L’DESK powstały
z potrzeby estetycznej prezentacji
wybarwień naszego drewna
używanego do produkcji.

stopery do książek

Dziś funkcjonują jako niezależne
formy, świetnie sprawdzające się 
w roli dekoracyjnej. Występują 
jako zestaw tacek dębowych
o różnej średnicy, które mieszczą 
się w jednej bryle lub jako
pojedyncza tacka.

KWADRAT/ TRÓJKĄT/ PÓŁOWAL to
dekoracje w postaci przestrzennych
form, stanowiące podpory dla książek,
które bazują na charakterystycznych
dla BAUHAUS’u figurach
geometrycznych.

Ozdobny frez nadaje im
niepowtarzalny charakter
oraz zabezpiecza przed
niekontrolowanym wypadaniem
z niej przedmiotów.

Te wykonane z litego dębu stopery
do książek są częścią czerpiącego
z BAUHAUS’u systemu regałowego
GROP zaprojektowanego przez
Bartłomieja Pawlaka i Łukasza
Stawarskiego dla LOFT Decora.

Tacki L’DESK jako dekoracje
idealnie sprawdzą się na każdym
stole, naturalnie!

Oprócz dostępnych standardowych
wybarwień dębowych LOFT Decora,
stoper do książek dostaniemy też
w BAUHAUS’owej kolorystyce:
czerwieni, żółcieni oraz niebieskim.

design:
Bartłomiej Pawlak / Łukasz Stawarski

l’desk
trójkąt

kwadrat

półowal

fi= 26/ fi= 27/ fi= 28/ fi=29
w= 20/ d= 10/ h= 18

w= 20/ d= 10/ h= 20

w= 30/ d= 10/ h= 15

fi= 29
design:
Studio LOFT Decora
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Jak wybrać swój produkt?

a letter
regał

3 KROKI

/
Wybierz jeden z czterech odcieni szlachetnego dębu

regał a

(od lewej) Dąb natur/ Dąb moccha/ Dąb milky/ Dąb czarny
// OPCJE ZA DOPŁATĄ /350 PLN/: wybarwienie wg rozszerzonego wzornika, wypełnienie sęków

w= 180/ d= 25/ h= 180

*blaty naszych produktów zabezpieczone są lakierem ultra-mat

//
Wybierz selekcję drewna, której użyjemy do Twojego stołu
Selekcja rustykalna (głębokie sęki, pęknięcia)/ Selekcja naturalna (niewiele drobnych sęków)
// OPCJE ZA DOPŁATĄ /250 PLN/: m2/ selekcja extra

kiosq
system regałowy

///
Zdecyduj, jaki kolor będzie mieć Twoja stalowa podstawa

kiosq

RAL 9005 (czarny)⁄ RAL 9003 (biały)/ RAL 9007 (szary)

w= 45/ d= 40/ h= 45

open box

70

drawer box

shelf box

metal box

*farby strukturalne głęboki mat
// OPCJE ZA DOPŁATĄ /350 PLN/: pełen wzornik RAL (półmat), malowanie gładkie

locker box
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Pewnie, że dajemy się naciągnąć na szalone pomysły!
Projektujemy, produkujemy i montujemy meble
industrialne na zamówienie z użyciem naszych
surowców.

Pracujemy nie tylko na dużych, zorganizowanych
kontraktach, ale także w Twoim domu, gabinecie,
ogrodzie – dla Ciebie. Modyfikujemy nasze produkty
katalogowe lub tworzymy nowe – dla Ciebie.
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na zamówienie
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Drewniano-stalowa
produkcja ma przed nami
coraz mniej tajemnic.
Meble industrialne na
zamówienie dają Ci
mnóstwo możliwości!
Dlatego pojawiamy się
także we wnętrzach
łazienkowych,
projektując i wykonując
oryginalne meble na
wymiar, aby zerwać
z nudą i nadać wnętrzu
wyjątkowy charakter!
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realizacje
kontraktowe

hotel Vienna House Mokotów Warsaw

Kochamy wnętrza komercyjne- tworzymy je dając od siebie wsparcie projektowe, techniczne
i montażowe. Zamieniamy wizualizacje w unikatowe miejsca. Wykorzystując własne możliwości
techniczne, park maszynowy oraz zespoły montażowe. Budujemy, projektujemy i wykonujemy
zabudowy stalowe miejsc komercyjnych. Meble do restauracji, barów, hoteli, kawiarni czy biur. We
wnętrzach industrialnych, wnętrzach prywatnych, wnętrzach loftowych i innych, gdzie widzą nas
miłośnicy litego drewna i stali.
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Pojawiamy się i znikamy - pozostaje po nas satysfakcja i dobra praca.
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Restauracja Fish&More Warszawa

Restauracja Śródmieście Bydgoszcz
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Restauracja Obfitość Poznań

Biuro Decada und Quadrop Berlin

Sala Oregano & Wine MTP Poznań
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MUS Bar Poznań
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Fot.
Weronika Trojanowska
Filip Kaczmarek
Piotr Głodzik
Błażej Pszczółkowski
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62-020 Swarzędz PL
Szumana 21
T: +48 792 922 866
M: office@loftdecora.pl
/www.loftdecora.pl/

bryły

3D produktów dostępne na
www.loftdecora.pl

