/bankietowo
/krzeslaonlinepl

www.bankietowo.pl
www.krzeslaonline.pl

KATALOG 2019

Bankietowo

MEBLE BANKIETOWE I KONFERENCYJNE DLA WYMAGAJĄCYCH

KRZESŁA BANKIETOWE

KRZESŁA AMERYKAŃSKIE CHIAVARI

tapicerowane sztaplowane wytrzymałe i
stabilne na metalowej ramie
4

TEKSTYLIA HOTELOWE

obrusy plamoodporne, pokrowce na krzesła
oraz stoły, skirtingi - falbany, serwetki...
24

STOLIKI KAWIARNIANE

wiele modeli podstaw oraz blatów w
różnych kolorach
28

Nowy trend w branży ślubnej - krzesła Chiavari, które wykorzystywane są na przyjęciach.
Krzesła Chiavari idealnie wpasowują się w klimat wesela w każdym stylu
12

KOLEKCJA 2019

O NAS

SPIS

Krzesła bankietowe str. 4-11

Krzesła nowoczesne, kuchenne, Chiavaristr. 12-17

O Firmie
Jesteśmy wiodącą marką dystrybucji mebli bankietowych w Polsce oraz krajach europejskich.
Na rynku znajdujemy się już od 16 lat i ciągle poszerzamy horyzonty naszych usług.
Nasze meble produkowane są w jednej z najlepszych fabryk na świecie.
Działamy na rynkach POLSKI, NIEMIEC, CZECH, LITWY, ROSJI.
ZAUFAŁO NAM PONAD 5 tyś PODMIOTÓW
Stoły bankietowe str 18-19

Stoły cateringowe/ Stoliki koktajlowe str. 20-23
Asortyment:
- krzesła bankietowe o najmocniejszej konstrukcji na rynku
- stoły bankietowe i weselne lekkie o wzmocnionej konstrukcji
- pokrowce wielokrotnego użycia
- dekoracje i akcesoria szerokie spektrum wyboru

Pokrowce na krzesła i stoły str.24-25

Zapraszamy do współpracy

Stelaże cateringowe str. 26

Certyfikaty:

Dbamy o Waszą wygodę

Akcesoria cateringowe str. 27
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Postumenty i Stoliki kawiarniane str. 28-35

+48 662 360 520

Meble bankietowe i cateringowe stanowią element wyposażenia każdego pomieszczenia.
Nasze krzesła oraz pokrowce doskonale sprawdzą się w salach bankietowych czy konferencyjnych, stoły oraz stoliki idealnie spełnią swoją rolę dzięki szybkiemu składaniu w restauracjach oraz hotelach czy kawiarniach. Dodatkowo ozdoby takie jak kokardy oraz ozdobne pasy
przyozdobią każdą imprezę okolicznościową taką jak wesele, chrzciny oraz komunia.

www.bankietowo.pl

+48 662 360 520
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KRZESŁA BANKIETOWE

KRZESŁA BANKIETOWE
Krzesło bankietowe Wenecja

45,00/pln

Cechy ramy :
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm
• Kolor grafitowy
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali młotkowej
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja : 2 lata

Krzesło bankietowe Rzym

cena netto

Kolor tapicerki:

49,99/pln

Cechy ramy :
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm
• Kolor złoty
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 2 lata

czerwony
niebieski

czarny

zielony

brązow y

cena netto

Kolor tapicerki:
czerwony
brązow y
złoty
czarny

niebieski

59,99/pln

cena netto

kameleon
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KRZESŁA BANKIETOWE

KRZESŁA BANKIETOWE
Krzesło bankietowe Rzym

59,99/pln

Krzesło bankietowe Werona

cena netto

cena netto

srebna
rama

złota
rama
granatowa
tapicerka

czerwona
tapicerka

Cechy ramy :
• Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm
• Kolor złoty
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama profilowana
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 3 lata

Krzesło bankietowe Werona

Kolor tapicerki: granat
Cechy ramy :
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 2 lata

49,99/pln

Krzesło bankietowe Werona

cena netto

srebna
rama

cena netto

granatowa
tapicerka

Kolor tapicerki: czarny
Cechy ramy :
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 2 lata

www.bankietowo.pl

59,99/pln

srebna
rama

czarna
tapicerka

6

49,99/pln

Kolor tapicerki: granat
Cechy ramy :
• Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 3 lata

+48 662 360 520

www.bankietowo.pl

+48 662 360 520
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KRZESŁA BANKIETOWE

KRZESŁA BANKIETOWE
Krzesło bankietowe Luxus

59,99/pln

Krzesło bankietowe Mediolan

cena netto

cena netto

szampańska
rama

srebna
rama
beżowa
tapicerka

szara
tapicerka

Kolor tapicerki: szary
Cechy ramy :
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 2 lata

Krzesło bankietowe Luxus

Kolor tapicerki: beżowy
Cechy ramy :
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm
• Kolor szampański
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 2 lata

49,99/pln

Krzesło bankietowe Mediolan

cena netto

cena netto

beżowa
tapicerka

czarna
tapicerka

Kolor tapicerki: czarny
Cechy ramy :
• Wymiar 20x 20 x 1,0 mm
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 2 lata

www.bankietowo.pl

69,99/pln

szampańska
rama

srebna
rama
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59,99/pln

Kolor tapicerki: beżowy
Cechy ramy :
• Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm
• Kolor szampański
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja:3 lata

+48 662 360 520

www.bankietowo.pl

+48 662 360 520
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KRZESŁA BANKIETOWE

KRZESŁA BANKIETOWE
Krzesło bankietowe EXCLUSIVE BROWN

69,99/pln

Krzesło bankietowe EXCLUSIVE GRAY

cena netto

brązowo-miedziana
rama

cena netto

brązowo-miedziana
rama

brązowa
tapicerka

brązowo-szara
tapicerka

Kolor tapicerki: brązowo-szary
Cechy ramy :
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm
• Kolor brązowo-miedziany
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja : 2 lata

Kolor tapicerki: brąz
Cechy ramy :
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm
• Kolor brązowo-miedziany
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja : 2 lata

Krzesło bankietowe EXCLUSIVE BROWN

79,99/pln

Krzesło bankietowe EXCLUSIVE GRAY

cena netto

brązowo-miedziana
rama

cena netto

brązowo-szara
tapicerka

Kolor tapicerki: brąz
Cechy ramy :
• Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm
• Kolor brązowo-miedziany
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja : 3 lata

www.bankietowo.pl

79,99/pln

brązowo-miedziana
rama

brązowa
tapicerka
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69,99/pln

Kolor tapicerki: brązowo-szary
Cechy ramy :
• Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm
• Kolor brązowo-miedziany
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja : 3 lata

+48 662 360 520

www.bankietowo.pl

+48 662 360 520
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KRZESŁA BANKIETOWE

KRZESŁA BANKIETOWE
Krzesło Chiavari Las Vegas

89,99/pln

cena netto

kolor
złoty

Do każdego krzesła dodajemy specjalną
poduszkę w kolorze białym - GRATIS.
Krzesła można sztaplować.

WYMIARY
Wysokość całkowita: 92 cm
Szerokość nóg: 40x40 cm
Szerokość siedziska: 40 cm
Głębokość siedziska: 40 cm
Maksymalne obciążenie: 150 kg

WYMIARY
Wysokość całkowita: 92 cm
Szerokość nóg: 40x40 cm
Szerokość siedziska: 40 cm
Głębokość siedziska: 40 cm
Maksymalne obciążenie: 150 kg
jasny złoty

cena netto

kolor
szampański

Do każdego krzesła dodajemy specjalną
poduszkę w kolorze białym - GRATIS.
Krzesła można sztaplować.

złoty

99,99/pln

Krzesło Chiavari Las Vegas

ciemny złoty
jasny

Krzesła amerykańskie typu Chiavari to jedne z najbardziej popularnych krzeseł
weselnych nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w innych krajach Świata. Doskonale sprawdzają się
na uroczystościach takich jak chrzciny, wesela, bankiety itp.

Krzesło Chiavari Las Vegas
kolor
biały

89,99/pln

cena netto

Do każdego krzesła dodajemy specjalną
poduszkę w kolorze białym - GRATIS.
Krzesła można sztaplować.

WYMIARY
Wysokość całkowita: 92 cm
Szerokość nóg: 40x40 cm
Szerokość siedziska: 40 cm
Głębokość siedziska: 40 cm
Maksymalne obciążenie: 150 kg

Krzesła amerykańskie typu Chiavari to jedne z najbardziej popularnych krzeseł
weselnych nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w innych krajach Świata. Doskonale sprawdzają się
na uroczystościach takich jak chrzciny, wesela, bankiety itp.
12
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ciemny

Krzesła amerykańskie typu Chiavari to jedne z najbardziej popularnych krzeseł
weselnych nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w innych krajach Świata. Doskonale sprawdzają się
na uroczystościach takich jak chrzciny, wesela, bankiety itp.

KRZESŁA SKLEJKOWE - NOWOŚĆ
Krzesło kawiarniane sklejkowe

KRZESŁA KUCHENNE - NOWOŚCI
73,16/pln

cena netto

Specyfikacja produktu:
Rama: metalowa o powłoce chromowanej

79,99/pln

cena netto

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
- oryginalna forma oparcia
- krzesło wykonane z tworzywa
sztucznego najwyższej jakości
- klasyczny styl
- bardzo wygodne

Wysokość całkowita: 78 cm
Szerokość całkowita: 36 cm
Wysokość do siedziska: 42 cm
Głębokość siedziska: 36 cm

WYMIARY
- wysokość 88.5 cm
- szerokość 44,5 cm
- długość 50,5 cm
- wysokość siedziska 45 cm

Profil: chromowany
Waga: 4kg
Wytrzymałość: 120kg

Znakomicie pasują do wnętrz klasycznych jak i nowoczesnych.

Kolory: dąb, biały lub czarny

Krzesło kawiarniane sklejkowe - 4 sztuki plus stolik
Specyfikacja krzesła:

kolor
czarny

Krzesło kuchenne Vintage uznane jest
za klasykę designu - gięty styl nadaje
oryginalności krzesłu.

Siedzisko i oparcie: sklejka bukowa

Możliwość sztaplowania

Krzesło kuchenne Vintage

435,00/pln

cena netto

Rama: metalowa o powłoce chromowanej
Siedzisko i oparcie: sklejka bukowa
Wysokość całkowita: 78 cm
Szerokość całkowita: 36 cm
Wysokość do siedziska: 42 cm
Głębokość siedziska: 36 cm
Profil: chromowany
Waga: 4kg
Wytrzymałość: 120kg
Możliwość sztaplowania

Krzesło kuchenne Vintage
kolor
biały

79,99/pln

cena netto

Krzesło kuchenne Vintage uznane jest
za klasykę designu - gięty styl nadaje
oryginalności krzesłu.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
- oryginalna forma oparcia
- krzesło wykonane z tworzywa
sztucznego najwyższej jakości
- klasyczny styl
- bardzo wygodne

Specyfikacja stołu:

kolor: dąb, biały lub czarny
rozmiar: 80x80cm
grubość: 23mm
wysokość 73cm

WYMIARY
- wysokość 88.5 cm
- szerokość 44,5 cm
- długość 50,5 cm
- wysokość siedziska 45 cm
Znakomicie pasują do wnętrz klasycznych jak i nowoczesnych.
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STOŁY BANKIETOWE

STOŁY BANKIETOWE

Stelaż:
czarny

Cechy stołów prostokątnych:

Kolor blatu:
Dąb Sonoma

• Kolor: dąb sonoma
• Wymiary: 120x80cm, 120x90cm,
180x90cm, 190x90cm, 200x90cm,
180x100cm, 190x100cm, 200x100cm
• Nogi składane pod blat
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu (dwustronny) o grubości
18 mm
• Płyta wodoodporna
• Wysokość stołu - 77 cm
• Wysokość z wykręconymi
końcówkami w nogach – 78 cm

Stół bankietowy prostokątny 120x80cm

185,00/pln

cena netto

Stół bankietowy prostokątny 120x90cm

187,00/pln

cena netto

Stół bankietowy prostokątny 180x80cm

190,00/pln

cena netto

Stół bankietowy prostokątny 180x90cm

199,00/pln

cena netto

Stół bankietowy prostokątny 190x90cm

Cechy stołów okrągłych:

209,00/pln

• Kolor: dąb sonoma
• Wymiary: Fi 150cm, Fi 180cm
• Nogi składane pod blat
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu (dwustronny) o grubości
18mm
• Płyta wodoodporna
• Rant blatu pokryty aluminiową
listwą w celu toczenia
• Stół bardzo stabilny

cena netto

Stół bankietowy prostokątny 200x90cm

219,00/pln

cena netto

Stół bankietowy okrągły Fi 150cm

299,00/pln

cena netto

Stół bankietowy okrągły Fi 180cm

315,00/pln

cena netto
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STOŁY CATERINGOWE

STOŁY CATERINGOWE

Cechy stołów cateringowych
prostokątnych
• Kolor: biały
• Wymiary: 180x76cm, 200x90cm
• Nogi składane pod blat
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu wykonany z tworzywa
sztucznego
• Wysokość stołu - 74 cm
• Stół bardzo stabilny

stelaż sk ładany
pod blat

sk ładany w
walizkę

Stół cateringowy prostokątny 180x76cm

145,00/pln

cena netto

Cechy stołów cateringowych
prostokątnych (składanych w
walizkę)

135,00/pln

cena netto

Stół cateringowy rattanowy prostokątny 180x76cm

153,66/pln

• Kolor: biały lub rattan
• Wymiary: 180x76cm, 240x76cm
• Stół składany w tzw. walizkę
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu wykonany z tworzywa
sztucznego
• Wysokość stołu - 74 cm

cena netto

Stół cateringowy prostokątny 200x90cm

199,00/pln

cena netto

Cechy stołów cateringowych
okrągłych
• Kolor: biały
• Wymiary: Fi 180cm
• Nogi składane pod blat
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu wykonany z tworzywa
sztucznego
• Wysokość stołu - 73 cm
• Stół bardzo stabilny

Stół cateringowy okrągły Fi 180cm

355,00/pln

cena netto

355,00/pln

cena netto

Stolik koktajlowy Fi 80cm

139,00/pln

Cechy stolików koktajlowych

cena netto

• Kolor: biały
• Wymiary: 80 x 110 cm (wysokość)
• Nogi składane
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu wykonany z tworzywa
sztucznego
• Stolik bardzo stabilny
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KRZESŁA CATERINGOWE SKŁADANE
Krzesło cateringowe STRONG

STOŁEK I ŁAWKI CATERINGOWE

52,85/pln

89,99/pln

Ławka cateringowa składana

cena netto

szara rama

szara rama

białe
tworzy wo

białe
tworzy wo

Kolor: biały
Cechy: proste składanie,
praktyczny uchwyt, dwie belki
pod siedziskiem
Stelaż: metalowy
Gwarancja: 2 lata gwarancji
Maksymalne obciążenie: 200kg

Kolor: biały
Cechy: proste składanie,
praktyczny uchwyt
Stelaż: metalowy
Gwarancja: 2 lata gwarancji
Rozmiar: 183x30cm

99,99/pln

Ławka cateringowa składana
szara rama

Krzesło cateringowe Strong - to idealna propozycja dla osób ceniących wygodę i poręczność. Bardzo prosta i
lekka konstrukcja sprawia, że krzesło można w bardzo łatwy sposób składać w każdym miejscu. Dodatkowo
specjalnie wybrana kompozycja sprawia, żę krzesło może stać się również elementem dekoracyjnym w każdym
pomieszczeniu. Posiada praktyczny uchwyt, który ułatwia przenoszenie, a po złożeniu zajmuje bardzo mało
miejsca. Metalowy stelaż gwarantuje stabilność oraz wygodę w użytkowaniu.

Krzesło cateringowe Rattan

czarne
tworzy wo

cena netto

cena netto

Kolor: czarny
Cechy: proste składanie,
praktyczny uchwyt
Stelaż: metalowy
Gwarancja: 2 lata gwarancji
Rozmiar: 183x30cm

59,99/pln

cena netto

szara rama

czarne
tworzy wo

Zestaw piwny - stół plus ławki

Kolor: czarny
Cechy: proste składanie,
praktyczny uchwyt
Stelaż: metalowy
Gwarancja: 2 lata gwarancji
Maksymalne obciążenie: 200kg

szara rama

www.bankietowo.pl

cena netto

ŚĆ
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grafitowe
tworzy wo

Kolor: grafitowy (imitacja drewna)
Stelaż: metalowy
Gwarancja: 2 lata gwarancji
Maksymalne obciążenie: 150kg

Krzesło cateringowe Rattan to idealna propozycja dla osób ceniących wygodę i poręczność. Bardzo prosta i
lekka konstrukcja sprawia, że krzesło można w bardzo łatwy sposób składać w każdym miejscu. Dodatkowo
specjalnie wybrana kompozycja sprawia, żę krzesło może stać się również elementem dekoracyjnym w każdym
pomieszczeniu. Metalowy stelaż gwarantuje stabilność oraz wygodę w użytkowaniu.
20

162,59/pln

+48 662 360 520

Wymiary:
stół: 137cmx70cm h: 72cm
ławki: 137cm:26cm h: 44cm

www.bankietowo.pl

+48 662 360 520
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POKROWCE NA STOŁY/ STOLIKI

POKROWCE NA KRZESŁA
Pokrowiec na krzesło - kolor biały pełny
kolor
biały

Pokrowiec na krzesło - kolor biały z wycięciem

HIT CENOWY

kolor
biały

HIT CENOWY

cena netto

cena netto

Pokrowiec na krzesło - kolor czarny z wycięciem

HIT CENOWY

Pokrowiec na krzesło-kolor jasny beż z wycięciem
kolor
jasny beż

9,99/pln

HIT CENOWY

• Kolor: jasny beż
• Pokrój: z wycięciem
z przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

kolor
szary

kolor
grafitow y

• Kolor: szary
• Pokrój: z wycięciem
z przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

cena netto
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www.bankietowo.pl

PROMOCJA

9,99/pln

49,00/pln

cena netto

HIT CENOWY

kolor
czarny

• Kolor: biały lub
czarny
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

49,00/pln

cena netto

PROMOCJA

49,00/pln

cena netto

Pokrowiec na stolik koktajlowy - kolor czarny
kolor
czarny

kolor
biały

• Kolor: biały
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

9,99/pln

cena netto

kolor
biały

Pokrowiec na stolik koktajlowy - kolor biały

PROMOCJA

49,00/pln

PROMOCJA
Pokrowiec na stół okrągły Fi 180cm

Pokrowiec na stół okrągły Fi 150cm

PROMOCJA

kolor
czarny

• Kolor: biały
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

• Kolor: biały
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

• Kolor: grafiotwy
• Pokrój: z wycięciem
z przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

9,99/pln

kolor
biały

kolor
biały

Pokrowiec na krzesło-kolor grafiotwy z wycięciem

HIT CENOWY

kolor
czarny

cena netto

cena netto

Pokrowiec na krzesło - kolor szary z wycięciem

Pokrowiec na stół prostokątny 200x90cm

• Kolor: biały lub
czarny
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

9,99/pln

9,99/pln

• Kolor: czarny
• Pokrój: z wycięciem
z przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

kolor
biały

• Kolor: biały
• Pokrój: z wycięciem
z przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

• Kolor: biały
• Pokrój: pełny z
przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

kolor
czarny

Pokrowiec na stół prostokątny 180x76cm

• Kolor: czarny
• Materiał: spandex
• nie wymaga
prasowania
• specjalne końcówki
zapobiegające przed
przetarciem

49,00/pln

cena netto

PROMOCJA

49,00/pln

cena netto

cena netto

+48 662 360 520

www.bankietowo.pl

+48 662 360 520
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STELAŻE CATERINGOWE

AKCESORIA CATERINGOWE
Kokarda elastyczna

Stelaż cateringowy 100x60cm 110,00/pln
Cechy stelaży:

2,99/pln

Opaski elastyczne z dekoracją

cena netto

cena netto

cena netto

• Kolor: biały, czerwony,
złoty, szampański
• Materiał: spandex
• nie wymaga prasowania

• Rozmiar: 60x100cm wysokość
73cm

Łącznik do krzeseł

• Cechy: posiada 8 otworów do
mocowania blatu

4,99/pln

• Kolor: czarny
• Profil: 20x20
• Przeznaczenie: łącznik do krzeseł

• Zawiasy: sprężynowe
• Pasuje do blatów:
dł. 120-140cm, szer. 70-90cm

Stelaż cateringowy 120x60cm

6,10/pln

113,00/pln

cena netto

Cechy stelaży:
• Rozmiar: 60x120cm wysokość
73cm

4,99/pln

Łącznik do krzeseł

cena netto

cena netto
• Kolor: czarny
• Profil: 25x25
• Przeznaczenie: łącznik do krzeseł

Nakładka na stół

Nakładka na stół

• Kolor: biały lub czarny
• Materiał: Spandex
• Przeznaczenie: Stół
bankietowy Fi150cm

• Kolor: biały lub czarny
• Materiał: Spandex
• Przeznaczenie: Stół
bankietowy Fi180cm

29,00/pln

cena netto

29,00/pln

cena netto

Nakładka na stolik

Nakładka na stolik

• Kolor: biały
• Materiał: Spandex
• Przeznaczenie: Stolik
koktajlowy Fi 80cm

• Kolor: czarny
• Materiał: Spandex
• Przeznaczenie: Stolik
koktajlowy Fi 80cm

20,99/pln

cena netto

20,99/pln

cena netto

Serwetki

Obręcze na serwetki

• Cechy: posiada 8 otworów do
mocowania blatu

• Kolor: biały
• Materiał: mat polyester
• Rozmiar: 50x50 cm

• Kolor: srebrny

• Zawiasy: sprężynowe

Podstawki na stoły fi150cm

Podstawki na stoły fi180cm
• Materiał: szkło
• Rozmiar: fi120cm
• Cechy: posiadają obręcz
obrotową pod szklanym
blatem

159,00/pln

Obrus plamoodporny Fi 290cm

cena netto

cena netto

162,59/pln

Obrus plamoodporny Fi 320cm

• Kolor: biały
• Rozmiar: Fi 290cm
• Materiał: poliester
• Zastosowanie:
stoły fi 150cm

• Rozmiar: 60x160cm wysokość
73cm
• Cechy: posiada 8 otworów do
mocowania blatu

64,99/pln

cena netto

Obrus 200x160cm

• Pasuje do blatów:
dł. 160-200cm, szer. 70-90cm

29,99/pln

cena netto

Materiał: 100% poliester Gramatura: 180g

+48 662 360 520

www.bankietowo.pl

cena netto

• Kolor: biały
• Rozmiar: Fi 320cm
• Materiał: poliester
• Zastosowanie:
stoły fi 180cm

59,99/pln

• Zawiasy: sprężynowe

www.bankietowo.pl

cena netto

• Materiał: szkło
• Rozmiar: fi90cm
• Cechy: posiadają obręcz
obrotową pod szklanym
blatem

Stelaż cateringowy 160x60cm 115,00/pln
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2,99/pln

cena netto

• Pasuje do blatów:
dł. 140-160cm, szer. 70-90cm

Cechy stelaży:

2,99/pln

Obrus 240x160cm

cena netto

34,99/pln

cena netto

Materiał: 100% poliester Gramatura: 180g

Obrus 280x170cm

39,99/pln

cena netto

Materiał: 100% poliester Gramatura: 180g

+48 662 360 520
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POSTUMENT Y

POSTUMENT Y

POSTUMENT ARP 0176

85,00/pln

cena netto

• Podstawa: 400*400m, grubsza podstawa na plastikowych
nóżkach

• Podstawa: Ø450mm, grubsza podstawa
na plastikowych nóżkach
• Rura: Ø76 * 660mm

• Rura: 60*60*660mm

• Płytka: 250 * 250 mm

• Płytka: 250 * 250 mm

• Całkowita wysokość: 720mm

• Całkowita wysokość: 720mm

85,00/pln

cena netto

POSTUMENT ARP 0180

Cechy:

Cechy:

• Stal nierdzewna

• Stal nierdzewna

• Podstawa: 400*400m, grubsza
podstawa na plastikowych nóżkach

• Podstawa: 400*400mm, grubsza
podstawa na plastikowych nóżkach

• Rura: 60*60*660mm

• Rura: 60*60*660mm

• Płytka: 250 * 250 mm

• Płytka: 250 * 250 mm

• Całkowita wysokość: 720mm

• Całkowita wysokość: 720mm

85,00/pln

cena netto

POSTUMENT ARP 0181

Cechy:

Cechy:

• Stal malowana proszkowo kolor
czarny matowy

• Stal nierdzewna

cena netto

95,00/pln

cena netto

• Rura: Ø76 * 660mm

• Rura: Ø76 * 660mm

• Płytka: 250 * 250 mm

• Płytka: 250 * 250 mm

• Całkowita wysokość: 720mm

• Całkowita wysokość: 720mm

www.bankietowo.pl

95,00/pln

• Podstawa: Ø450mm

• Podstawa: Ø450mm

28

cena netto

• Stal malowana proszkowo
kolor czarny matowy

• Stal nierdzewna

POSTUMENT ARP 0178

85,00/pln

Cechy:

Cechy:

POSTUMENT ARP 0177

POSTUMENT ARP 0179

+48 662 360 520

www.bankietowo.pl

+48 662 360 520
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POSTUMENT Y

POSTUMENT ARP 0182

POSTUMENT Y/ BLAT Y STOLIKÓW
95,00/pln

cena netto

POSTUMENT ARP 0185

Cechy:

Cechy:

• Stal malowana proszkowo
kolor czarny matowy

• Stal nierdzewna

cena netto

• Podstawa: Ø500mm

• Podstawa: Ø450mm

• Rura: Ø76*1020mm

• Rura: Ø76*690mm

• Płytka: 250 * 250 mm

• Płytka: 250 * 250 mm

• Całkowita wysokość: 1080mm

• Całkowita wysokość: 720mm

POSTUMENT ARP 0183

99,99/pln

95,00/pln

cena netto

BLATY KAWIARNIANE LAMINOWANE
Rozmiar: 68x68cm

Cechy:

69,99/pln

cena netto

dąb sonoma

• Stal malowana proszkowo
kolor czarny matowy
• Podstawa: 400*400m

dąb sonoma
"czekolada"

• Rura: 60*60*690mm
• Płytka: 250 * 250 mm

Średnica: Ø68cm

• Całkowita wysokość: 720mm

POSTUMENT ARP 0184

115,00/pln

cena netto

Cechy:

dąb sonoma
"czekolada"

• Stal malowana proszkowo
kolor czarny matowy

Cechy wszystkich blatów:

• Podstawa: 400*700m

• Grubość 36mm (rant blatu)

• Rura: 60*60*660mm

• Wysokiej jakości okleina

• Płytka: 250 * 250 mm

• Łatwe do czyszczenia

• Całkowita wysokość: 720mm
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www.bankietowo.pl

dąb sonoma

+48 662 360 520

www.bankietowo.pl

+48 662 360 520
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STOLIKI KAWIARNIANE

STOLIKI KAWIARNIANE
Postument: ARP0176
Blaty: dąb sonoma, dąb
sonoma czekolada

139,00/pln

cena netto

Rozmiar: 68x68cm

Postument: ARP0176
Blaty: dąb sonoma, dąb
sonoma czekolada

www.bankietowo.pl

Blaty: dąb sonoma, dąb
sonoma czekolada

139,00/pln

cena netto

Rozmiar: 68x68cm

139,00/pln

cena netto

Rozmiar: Fi68cm
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Postument: ARP0179

Postument: ARP0179
Blaty: dąb sonoma, dąb
sonoma czekolada

139,00/pln

cena netto

Rozmiar: Fi68cm

+48 662 360 520

www.bankietowo.pl

+48 662 360 520
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STOLIKI KAWIARNIANE

STOLIKI KAWIARNIANE
Postument: ARP0183
Blaty: dąb sonoma, dąb
sonoma czekolada

149,00/pln

cena netto

Blaty: dąb sonoma, dąb
sonoma czekolada

149,00/pln

cena netto

Blaty: dąb, czarny, biały
Rozmiar: 80x80cm

Rozmiar: 68x68cm

Postument: ARP0183

Stolik kawiarniany
80x80cm

149,00/pln

cena netto

Rozmiar: Fi68cm
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www.bankietowo.pl

+48 662 360 520
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KONTAKT
Arpex
Pass 19,
05-870 Błonie
www.bankietowo.pl
www.sklep.bankietowo.pl
www.krzeslaonline.pl
biuro@bankietowo.pl
sklep@bankietowo.pl
sklep@krzeslaonline.pl
+48 662 994 172, +48 728 877 668, +48 662 360 520, +48 539 701 710

Nasze marki:

www.bankietowo.pl
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www.facebook.com/bankietowo

www.krzeslaonline.pl

www.sklep.bankietowo.pl

www.facebook.com/krzeslaonlinepl

