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Kolekcja Aria powstała z inspiracji 
współczesnym wzornictwem,
przy wykorzystaniu tradycyjnego
rzemiosła. Łącząc doskonałość
naturalnego drewna dębowego
z przydymionym szkłem i strukturą
surowego kamienia udało się nam
stworzyć mebel doskonały.
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Drewno i metal - tak różne surowce,
a tak pięknie się dopełniają. 

Aria



Komoda, konsola, regał - mebel 
wielofunkcyjny, dostępny w dwóch 
szerokościach: 199 i 157 cm. 

Aria
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Stół Livia i krzesło Perla - nasza propozycja
do uzupełnienia kolekcji Aria.

Połączenie nietuzinkowej metalowej konstrukcji z dębowym 
blatem, którego krawędzie wykończone w  szwajcarski kant 
nadają całości elegancji i lekkości. Do wyboru mamy kilka 
wersji krawędzi blatu, a dodatkowo każdy z wariantów stołu 
może być uzupełniony o jedną lub dwie dostawki, dające 
kolejno dodatkowe 50 i 100 cm długości blatu.

Aria
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Pod wysuwanym blatem biurka poza 
tym, że jest sporo przestrzeni do 
przechowywania znalazło się również 
miejsce na gniazdko z wejściem USB, 
praktyczne drewniane pudełeczka, nie 
zapomnieliśmy również o oświetleniu.  

Równie ładnie będą prezentowały się
też inne stoły i krzesła z naszej kolekcji
np. stół Lillen z krzesłem Florencja
zaprezentowane na okładce katalogu.

Wymiary podano w kolejności : szarkokość / głębokość / wysokość  [cm]

Materiał:
dąb
stal

Wybarwienie:
dąb naturalny
dąb bielony

Do kolekcji Aria
dedykujemy stół Livia
oraz krzesło Perla. 

Spiek kwarcowy:
antracyt
jasny szary
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Biurko z wysuwanym blatem
120 / 58 / 87,5

Półka 157
157 / 22 / 25

Półka 199
199 / 22 / 25

Regał 2P
30 / 30 / 61,5

Regał 3P
30 / 30 / 91

Regał 4P
30 / 30 / 120,5

Komoda TV
na cokole drewnianym

157 / 42 / 62

Ława 125x70
125 / 70 / 43

Ława 1S 125x70
125 / 70 / 43

Ława 1S 70x70
70 / 70 / 43

Ława 70x70
70 / 70 / 43

Stolik kawowy do kanapy
36 / 31 / 58

Szafka RTV
na stelażu metalowym

157 / 50 / 62

Szafka RTV szeroka
na stelażu metalowym

199 / 50 / 62

Komoda 2D
na cokole drewnianym

78,5 / 42 / 114

Komoda 2D
na stelażu metalowym

78,5 / 42 / 132

Komoda 2D wysoka
na cokole drewnianym

78,5 / 42 / 150

Komoda 2D
na stelażu metalowym

78,5 / 42 / 168

Komoda 2D2K1S
na cokole drewnianym

157 / 42 / 77

Komoda 2D2K1S szeroka
na cokole drewnianym

199 / 42 / 77

Komoda TV
na stelażu metalowym

157 / 42 / 79,5

Regał wysoki 2D
na cokole drewnianym

120 / 35 / 204,5

Witryna 2D1S
na cokole drewnianym

78,5 / 42 / 206

Aria

Stół LILLEN
160-240 / 90 / 75

180-270 / 100 / 75
160 / 90 / 75

180 / 100 / 75

Regał za sofę 199
199 / 38 / 65

Regał wiszący 1P2K
115 / 33 / 100

Regał wiszący 3P
115 / 33 / 100

Regał za sofę 157
157 / 38 / 65

Każdy z wariantów stołu może być 
uzupełniony o jedną lub dwie dostawki, 
dające kolejno dodatkowe 50 i 100 cm 
długości blatu.

Stół LIVIA
180 / 100 / 76
200 / 100 / 76
220 / 100 / 76
240 / 100 / 76

Krzesło Perla
48 / 68 / 91

Fotel Perla
63 / 68 / 91



MEBLE MATKOWSKI Sp. z o.o.
Drawiny 72, 66-530 Drezdenko

tel. +48 95 749 24 41
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Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Publikowana jest jako materiał poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian wzornictwa, wymiarów, funkcji prezentowanych mebli. Dokładne informacje o meblach i materiałach, z których meble zostały wykonane, uzyskają Państwo w punktach 

sprzedaży, które mają w ofercie nasze meble.


