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Naszą misją jest tworzenie oryginalnych

elementów wystroju wnętrz łączących   drewno,

barwną żywicę i mocną stal.  

dlaczego drewno, żywica i stal?

drewno  - podkreśla naturalne piękno i daje

gwarancję niepowtarzalności  

żywica  - dzięki zastosowaniu barwników w

całej palecie barw pozwoli na ożywienie

każdego wnętrza i zapewnia jednocześnie

solidną i trwała powierzchnię  

stal  - mocna, odporna i co najważniejsza

wytrzymała na wiele lat co zapewnia solidną

podporę naszych mebli

Jesteśmy polską manufakturą, tworzymy z pasji

do drewna dzięki czemu powstają naprawdę

oryginalne dzieła!

stoliki, ławy, stoły, dekoracje i upominki

wykonywane z plastrów i desek naturalnego

drewna.

O NAS  



prosto mówiąc o kolorach żywicy... 

barwniki transparentne - przepuszczają światło i dają równomierny kolor

barwniki perłowe - charakteryzują się mieniącym kolorem o niepowtarzalnym

odcieniu dają efekt ''rzeki/ruchu''



rodzaje nóg

nogi typu hairpin

nogi drewniane toczone



rodzaje nóg

metalowy stelaż krzyżowy

noga INDUSTRIAL LOFT

model wąski model szeroki



rodzaje nóg

ramki metalowe

nogi typu pająk

jeśli masz inną wizję na model nóg  - zapraszamy do kontaktu

665 345 293 z pewnością znajdziemy to czego szukasz





Ława sprawdza się idealnie w

pomieszczeniach w stylu loft oraz

tradycyjnych wnętrzach nadając im

ożywienia barwą i naturalnym

wyglądem. 

Blat wykonany z drewna sosnowego

charakteryzującego się pięknymi

słojami oraz delikatną jasną barwą. 

Powierzchnia blatu jest delikatnie

opalona i zabezpieczona lakierem do

blatów bezpiecznym do kontaktów z

żywnością. 

Na powierzchni blatu wykonana rzeka

z żywicy w dowolnym kolorze -POD

ZAMÓWIENIE KLIENTA 

Ława osadzona na dwóch ramowych

nogach pomalowanych proszkowo na

kolor czarny wysokość 49 cm

Ława sosnowa PRINGOS

100 x 50 cm

120 x 60 cm

dostępna w wariancie 



Blat wykonany z drewna dębowego

charakteryzującego się dużą

twardością 

Materiał jakim jest drewno dębowe

od wieków kojarzy się z luksusem,

wysoką jakością i elegancją. 

Powierzchnia blatu jest

zabezpieczona lakierem do blatów

bezpiecznym do kontaktów z

żywnością. 

Na powierzchni blatu wykonana rzeka

z żywicy w dowolnym kolorze -POD

ZAMÓWIENIE KLIENTA 

Ława osadzona na dwóch ramowych

nogach pomalowanych proszkowo na

kolor czarny Wysokość 49 cm

 

Dlaczego więc nie wprowadzić

tego wszystkiego do swojego

salonu? 

Ława dębowa LENICZI 

100 x 50 cm

120 x 60 cm

dostępna w wariancie 



Modne biurko "EFRISS" wykonane z

grubych blatów sosnowych oraz

stalowych, malowanych proszkowo

nóg. 

Dzięki urokliwym słojom drewna

sosny każdy blat biurka będzie

wyjątkowy i niepowtarzalny.  

Biurko swoim wyglądem w stylu "loft"

nada charakteru miejscu, w którym

się znajdzie, a naturalne sosnowe

słoje sprawią, że wnętrze stanie się

przytulne i naturalne. 

Biurko sprawdzi się w biurze prezesa,

stażysty, miejscu nauki dziecka … 

Dwa blaty pozwolą na utrzymanie

porządku w głównym miejscu pracy

oraz na trzymanie pod ręką mniej

potrzebnych rzeczy na dolnym blacie.

Dzięki stałemu połączeniu nóg

parami oraz temu, że przednie nogi

są lekko pochylone pod kątem mebel

gwarantuję stabilność i brak efektu

kołysania się podczas użytkowania.

 Blaty zabezpieczone cienka warstwą

lakieru.

Biurko EFRISS LOFT

Wysokość biurka 79cm, 

blat główny 100cm x 50cm x 4cm



Ktoś już to powiedział, że małe

jest piękne. My dodamy jeszcze,

że praktyczne. 

Przedstawiamy państwu nasz

wielofunkcyjny mebel mający wiele

zastosowań. Może służyć jako mini

biurko, stolik pomocniczy lub stolik

kawowy. 

Konstrukcja malowana proszkowo na

kolor czarny lub biały.

Blat wykonany z drewna sosnowego

lub dębowego. 

Po środku blatu wykonana rzeka z

żywicy w dowolnym kolorze.

W konstrukcji zamontowana

praktyczna kieszeń umożliwiająca

posiadanie pod ręka dokumentów,

gazet lub książki. Kieszonka do

wybory w kilku kolorystycznych

Montaż kieszonki za pomocą rzepów

umożliwia jej demontaż w celu

odświeżenia. 

Mini biurko, stolik pomocniczy  

z gazetnikiem EFRISSEK

Blat 40 x 45
 

Wysokość 63 cm



Jeśli szukasz tradycyjnego mebla z

elementem natury jakim jest drewno

to nie mogłeś lepiej trafić. 

Drewno sosnowe bogate w piękne

słoje wyeksponowane w blacie stolika

kawowego.

Blat zabezpieczony naturalnym

olejem przyjaznym dla środowiska i

człowieka 

Nogi wykonane z litego drewna

sosnowego

Ława sosnowa KOMBATAND

LITE GRUBE DREWNO SOSNOWE



Piękny stolik kawowy z blatem z

NATURALNEGO drewna i żywicy.

 Naturalne kawałki drewna przycięte

na kształt stolika zatopione w żywicy

to gwarancja niepowtarzalnego

efektu. 

Możliwość wyboru koloru żywicy. 

3 metalowe nogi typu hairpin.

wysokość 48 cm

Materiał na stolik to sosna.

 Każdy wykonany blat będzie

niepowtarzalny ze względu na układ

słoi, kształt drewna oraz sposób

wykonania – manufaktura ręczna.

Okrągły stolik kawowy

MARCZUKITA

Średnica blatu to +/- 60 cm

 



Jeśli lubisz być oryginalny i marzysz o

posiadaniu czegoś niepowtarzalnego to masz to

na wyciągnięcie ręki. 

Stylowy, zgodny z TWOIM PROJEKTEM stolik

kawy z naturalnego drewna. 

Stolik stworzony z natury. 

Blat wykonany z plastra drewna z zachowaniem

jego naturalnych kształtów.

 Charakter niepowtarzalności podkreślony

pęknięciami powstałymi w procesie suszenia. 

Ożywienie przez barwną żywicę w państwa

ulubionym kolorze. 

Każdy plaster ma swój urok przez kształt, układ

słoi, gatunek drewna, układ pęknięć i

nieograniczone wizje jego przyszłego

właściciela. 

Powierzchnie blatów są zabezpieczane lakierem

bezpiecznym do kontaktu z żywnością. 

Dostępne gatunki drewna na blaty to dąb,

orzech, wiąz, brzoza, jesion oraz sosna. 

Określ wielkość blatu, rodzaj drewna,

kolor żywicy, dobierz nogi i gotowe.

TWÓJ PROJEKT stolik kawowy

plaster drewna ŻYWICA



 

 

 
wymiary stołu, rodzaj i układ drewna oraz kolor żywicy pod projekt klienta  

SOLIDNY stół z naturalnego drewna dąb lub orzech

wykonany z drewna suszonego

szczeliny wypełnione żywicą w dowolnym kolorze

rozmiar stołu na zamówienie



sztuka drewna ...

665 345 293
lenicz.sztukadrewna@gmail.com

bo nie ma dwóch takich

samych kawałków drewna

niepowtarzalność...

rękodzieło z pasją


