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Nasze meble tworzymy ręcznie, wykorzystując przy tym najnowsze technologie. Cierpliwie 

dopracowujemy najmniejsze detale, ponieważ kochamy to, co robimy.

Nasi designerzy mają wiedzę, fantazję i odwagę w korzystaniu z najnowszych trendów.

Design. Rzemiosło. Pasja.
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Pamiętam, kiedy zorientowałem się, że polscy 

fryzjerzy mają do dyspozycji tylko niezwykle 

drogie zachodnie meble. Uznałem, że trzeba 

to zmienić. Mój zespół zaprojektował myjnię ze

specjalnym unoszącym ją mechanizmem, która

była efektowna, praktyczna i tania. Okazała się

strzałem w dziesiątkę, zasypały nas zamówienia, 

a ja zrozumiałem, że mam szansę stworzyć coś 

od nowa.

Zawsze podejmuję wyzwania i dlatego 22 lata

temu założyłem firmę PANDA, pierwszą polską

firmę produkującą meble fryzjerskie. W kraju nie 

miałem się na kim wzorować, ale dysponowa-

łem wykwalifikowanymi i doświadczonymi w two-

rzeniu mebli rzemieślnikami.

Od tego czasu wiele się zmieniło, PANDA pra-

cuje z najlepszymi projektantami, wykorzystuje 

najnowocześniejsze technologie, jest na bieżąco 

z najnowszymi trendami. 

Design. Rzemiosło. Pasja.

Wciąż jednak nasze meble są robione ręcznie 

przez doświadczonych fachowców, którzy do-

pracowują najmniejsze detale. 

Osobiście ręczę za jakość wykonania naszych 

mebli. Mam nadzieję, że docenicie także ich 

wygląd. 

Krzysztof Pop, właściciel.



8 9

Design. HanDcRaft. Passion.
I remember realizing that polish hairdressers had only this 

exceedingly expensive western furniture at their disposal. 

I thought this had to change. My team designed a 

backwash unit with a special mechanism lifting it. It was 

effective, practical and cheap. It turned out to be a great 

success, we were overwhelmed with orders and I knew I 

had a chance to create something from scratch. 

I always take up challenges. That’s why 22 years ago 

I established PANDA, the very first polish company 

producing hairdressing furniture. In my country I had no 

one to pattern myself on but I had a group of qualified 

artisans, experienced in making furniture.   

Since then many things have changed. PANDA cooperates 

with the best designers, it uses the newest technology 

and it is up on the freshest trends. But still our furniture is 

handcrafted by experienced professionals who refine 

every single detail.

I personally vouch for the quality of our furniture. And 

I hope you will appreciate their looks. 

Krzysztof Pop, the business owner.

ZaprasZamy 
Welcome 
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futurystyczne futuristic
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KOLEKCjA COLLECTION

ovo

fotel OVO OVO styling chair 
 62 cm  40 cm  50 cm

myjnia OVO OVO washing unit 
 78 cm  97 cm  140 cm

OVO - pierwsza na polskim rynku kolekcja mebli 

fryzjerskich, która powstała przy współpracy 

najlepszych projektantów i mistrzyni fryzjerstwa. 

OVO to kwintesencja wygody, funkcjonalności 

i futuryzmu. Meble są niczym rzeźbione dzieła 

sztuki użytkowej. 

podświetlenie 
decorative 
lighting

masaż shiatsu 
- opcjonalnie 
shiatsu 
massage - 
optional

regulacja 
elektryczna 
podnóżka - 
opcjonalnie 
electrically 
adjustable 
footrest - 
optional

OVO – the first collection of hairdressing furniture

on the Polish market, developed in a co-operation 

with the best designers and hairstylists. OVO – is 

a quintessence of comfort, functionality and 

futuristic design. The OVO furniture is more of 

a functional art masterpiece than just furnishing.
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konsoleta OVO OVO styling unit 
 80 cm  195 cm  25 cm

regał OVO OVO display unit 
 80 cm  195 cm  25 cm

recepcja OVO OVO reception desk 
 110 cm  110 cm  55 cm

fotel do poczekalni OVO OVO waiting chair 
 70 cm  86 cm  69 cm

kanapa OVO OVO waiting sofa 
 130 cm  86 cm  69 cm

stolik OVO OVO table 
 76 cm  45/55 cm  42 cm

labor OVO OVO labour unit 
 132 cm  195 cm  60 cm

podświetlenie 
LED decorative 
LED lighting
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galaxy
KOLEKCjA COLLECTION

fotel GALAXY GALAXY styling chair 
 70 cm  65 cm  70 cm

myjnia GALAXY GALAXY washing unit 
 80 cm  88 cm  130 cm

GALAXY - futurystyczna elegancja zamknięta 

w miękko zaokrąglonych kształtach. Fotel i myjnia 

są ultra-wytrzymałe i stanowią jednolite bryły. 

Wykonane są z tworzywa sztucznego i wyściełane 

miękkimi poduchami.

GALAXY – futuristic elegance in a softly curved

shape. The hyper-durable chair and the backwash 

unit are joint together in one piece. They are made 

of plastic and have a comfortable cushion lining.  
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konsoleta GALAXY GALAXY styling unit 
 80 cm  180 cm  10 cm

recepcja GLAXY GALAXY reception desk 
 130 cm  110 cm  52 cm

fotel do poczekalni GALAXY GALAXY waiting chair 
 65 cm  68 cm  80 cm

kanapa GALAXY GALAXY waiting sofa 
 125 cm  68 cm  80 cm

stolik GALAXY GALAXY table 
 80 cm  42 cm  60 cm

podświetlenie 
decorative 
lighting
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noah
KOLEKCjA COLLECTION

fotel NOAH NOAH styling chair
 67 cm  79 cm  73 cm

myjnia NOAH NOAH washing unit 
 83 cm  105 cm  116 cm

NOAH - bestsellerowa linia mebli dostępna jest we 

wszystkich kolorach z bogatej palety barw NCS. 

Wielkomiejski charakter kolekcji podkreślają jej 

nowoczesne bryły, zwłaszcza jeśli są umieszczone 

w minimalistycznym otoczeniu. 

NOAH – the bestseller collection of furniture 

available in any colour from the NCS’ palette. 

The urban style of the collection is highlighted 

by its modern shapes, especially when put in a 

minimalistic interior. 
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konsoleta NOAH NOAH styling unit 
 70 cm  175 cm  22 cm

ekspozytor NOAH NOAH cabinet
 70 cm  175 cm  22 cm

regał NOAH NOAH display unit 
 70 cm  190 cm  22 cm

recepcja NOAH jednomodułowa 
NOAH single reception desk 

 110 cm  110 cm  60 cm

recepcja NOAH dwumodułowa 
NOAH double reception desk 

 170 cm  110 cm  60 cm

cała kolekcja 
dostępna 
w dowolnym 
kolorze ze 
wzornika NCS 
the entire 
collection 
available in 
any colour 
of NCS 
sample-card
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ronda
KOLEKCjA COLLECTION

fotel RONDA RONDA styling chair 
 59 cm  48 cm  58 cm

myjnia RONDA RONDA washing unit 
 63 cm  114 cm  130 cm

myjnia RONDA wolnostojąca RONDA washing unit 
 114 cm

RONDA - linia zwraca uwagę dominującym kolorem 

i oryginalną bryłą. RONDA jest kolekcją o miękkich, 

owalnych kształtach. W połączeniu z odważną 

barwą stanowi charakterystyczny element salonu. 

Idealna dla wnętrz w stylu pop art.

RONDA – the line attracts attention with its 

dominant colour and original soft and oval shape 

which is RONDA’s  hallmark. With its incisive colour 

RONDA is a significant part of a studio. Perfect for 

pop-art interior. 

regulacja 
elektryczna 
lub 
hydrauliczna 
umywalki 
w płaszczyźnie 
pionowej
electrically 
or hydraulic 
adjustable 
washbasin

regulacja 
elektryczna 
lub 
hydrauliczna 
umywalki
w płaszczyźnie 
pionowej
electrically 
or hydraulic 
adjustable 
washbasin
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konsoleta RONDA I RONDA I styling unit 
 100 cm  160 cm  22,5 cm

konsoleta RONDA II RONDA II styling unit 
 89 cm  136 cm  31 cm

regał RONDA I RONDA I display 
 100 cm  160 cm  22,5 cm

regał RONDA II RONDA II display
 89 cm  136 cm  31 cm

recepcja RONDA RONDA reception desk 
 101 cm  105 cm  79,5 cm

fotel do poczekalni RONDA RONDA waiting chair 
 59 cm  48 cm  58 cm

stolik RONDA RONDA table 
 80 cm  40 cm  60 cm
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icon
KOLEKCjA COLLECTION

fotel ICON ICON styling chair 
 65 cm  55 cm  70 cm

myjnia ICON ICON washing unit
 70 cm  92 cm  120 cm

regulacja 
elektryczna 
umywalki 
w płaszczyźnie 
poziomej
electrically 
adjustable 
washbasin

masaż 
wibracyjny - 
opcjonalnie 
vibration 
massage - 
optional

regulacja 
elektryczna 
podnóżka 
electrically 
adjustable 
footrest

ICON – linia jest poprowadzona motywem wstęgi. 

Do kolekcji przeniknęły inspiracje zaczerpnięte 

z motywów architektonicznych. ICON zapewnia 

łączność ze światem designu – reprezentuje to, 

co w nim świeże, użyteczne i odważne.

ICON – the line with a ribbon keynote inspired by 

architectonic motifs. ICON is a true connection 

with the design world – it represents what is 

fresh, functional and – most of all – bold in it.  
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konsoleta ICON ICON styling unit 
 80 cm  160 cm  10 cm

recepcja ICON ICON reception desk 
 90 cm  116 cm  60 cm

stolik ICON ICON table 
 80 cm  50 cm  60 cm

puf 1-os. ICON ICON single pouf 
 60 cm  47 cm  45 cm

puf 2-os. ICON ICON double pouf 
 128 cm  47 cm  38-55 cm

kanapa ICON ICON waiting sofa 
 128 cm  47+31 cm  38-55 cm

podświetlenie 
decorative 
lighting

podświetlenie 
decorative 
lighting

podświetlenie 
decorative 
lighting
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lotos
KOLEKCjA COLLECTION

ściana wodna LOTOS LOTOS water wall
 160 cm  180 cm  78 cm

myjnia SUPERSONIK S-MAXI SUPERSONIK S-MAXI washing unit 
 78 cm  155 cm  145 cm

myjnia z materacem wodnym LOTOS LOTOS washing unit with water mattres 
 94 cm  78 cm  269 cm

materac 
wodny 
water 
mattres

ściana 
wodna 
water 
wall

LOTOS – nowość na rynku. Leżąca myjnia z materacem 

wodnym, przeznaczona dla salonów z wyznaczoną 

strefą SPA. Rozwiązanie obowiązkowe dla atelier 

z wyjątkowo wymagającą klientelą. 

LOTOS – market novelty. Horizontal backwash unit 

with a water mattress  dedicated for studios with 

a separated SPA zone. A must have for an atelier 

with demanding clients. 

regulacja 
elektryczna 
podnóżka 
electrically 
adjustable 
footrest

masażer - 
opcjonalnie 
massage - 
optional

gniazdo USB 
dostosowane 
do smartfonów
USB input

chromoterapia
chromotherapy 

aromaterapia
aromatherapy               
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geometryczne geometric
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ginza
KOLEKCjA COLLECTION

fotel GINZA GINZA styling chair 
 65 cm  58 cm  60 cm

myjnia GINZA GINZA washing unit
 75 cm  92 cm  135 cm

masaż 
wibracyjny - 
opcjonalnie 
vibration 
massage - 
optional

regulacja 
elektryczna 
podnóżka - 
opcjonalnie
electrically 
adjustable 
footrest- 
optional

GINZA – propozycja opiera się na oszczędności formy, 

elegancji i komforcie. Geometryczne, proste, regu-

larne kształty idealnie sprawdzają się w wyrafino-

wanych wnętrzach. Wielość elementów umożliwia 

ich dowolne komponowanie. 

GINZA – line based on simplicity, comfort and 

elegance. Simple, regular shapes are perfect for 

nobly interiors. Multitude of elements enables 

composing according to will. 
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konsoleta GINZA GINZA styling unit 
 84 cm  164 cm  24 cm

regał GINZA GINZA display unit 
 60 cm  160 cm  24 cm

podnóżek GINZA GINZA footrest 
 35 cm  18 cm  18 cm

pomocnik GINZA GINZA cupboard 
 40 cm  40 cm  22 cm

recepcja GINZA GINZA reception desk 
 77 cm  92 cm  57 cm

puf GINZA GINZA pouf 
 50 cm  30 cm  50 cm

stolik GINZA GINZA table 
 80 cm  43 cm  80 cm

podświetlenie 
decorative 
lighting

podświetlenie 
decorative 
lighting

podświetlenie 
decorative 
lighting
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shine
KOLEKCjA COLLECTION

fotel SHINE SHINE styling chair 
 64 cm   55 cm  55 cm

myjnia SHINE SHINE washing unit 
 86 cm   70 cm  121 cm

masaż 
wibracyjny - 
opcjonalnie 
vibration 
massage - 
optional

regulacja 
elektryczna 
podnóżka  - 
opcjonalnie 
electrically 
adjustable 
footrest - 
optional

SHINE – kolekcja pełna blasku – idealna dla 

ceniących luksus i wygodę. Niekwestionowanym 

hitem linii jest rozwiązanie, jakiego do tej pory 

jeszcze nie było – organizer na farby, który ułatwi 

dobór odpowiednich kolorów i uporządkuje 

pudełka. 

SHINE – collection full of glamour. Perfect for 

those who appreciate luxury  and comfort. 

Unquestionable hit of the collection fitted 

with a pioneer solution – special dye organizer 

that makes picking a proper colour easier and 

helps in settling toolboxes.
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konsoleta SHINE SHINE styling unit 
 95 cm  198 cm  38 cm

konsoleta SHINE dwustronna SHINE styling unit 
 95 cm  198 cm  76 cm

recepcja SHINE SHINE reception desk 
 120 cm  90 cm  60 cm

regał SHINE SHINE display unit 
 95 cm  200 cm  30 cm

ekspozytor SHINE SHINE display unit 
 173,6 cm  70 cm  20 cm

organizer na farby SHINE SHINE hair-colour organizer 
 112,7 cm  42,7 cm  18 cm

podświetlenie 
decorative 
lighting

podświetlenie 
decorative 
lighting

podświetlenie 
decorative 
lighting

lepsza 
organizacja 
pracy 
i łatwy wybór 
farby, którą 
potrzebujesz 
organized, 
quick and 
easy choice 
of 
hair-colours
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stolik SHINE SHINE table 
 118 cm  37 cm  48 cm

fotel do poczekalni SHINE SHINE waiting chair 
 90 cm  69 cm  72 cm

kanapa SHINE SHINE waiting sofa 
 150 cm  69 cm  72 cm
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kubik
KOLEKCjA COLLECTION

fotel KUBIK II KUBIK II styling chair 
 65 cm  68 cm  65 cm

myjnia KUBIK II KUBIK II washing unit 
 73 cm  98 cm  113 cm

masaż 
wibracyjny - 
opcjonalnie 
vibration 
massage - 
optional

regulacja 
elektryczna 
podnóżka - 
opcjonalnie 
electrically 
adjustable 
footrest - 
optional

KUBIK – proste i wyraziste linie zawsze oznaczają 

elegancję. KUBIK to meble, które nigdy nie wycho-

dzą z mody. Ich proste, kubiczne kształty idealnie 

sprawdzą się w minimalistycznych, surowych 

wnętrzach. 

KUBIK – simple and incisive lines are always 

elegant. KUBIK is a piece of furniture that is never 

out of fashion. Their straight, cubical shapes 

perfectly fit minimalistic and unadorned spaces. 
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konsoleta KUBIK KUBIK styling unit 
 100 cm  210 cm  30 cm

konsoleta KUBIK podwójna KUBIK double styling unit 
 210 cm  195 cm  40 cm

pomocnik KUBIK KUBIK trolley 
 40 cm  95 cm  40 cm

recepcja KUBIK KUBIK reception desk 
 120 cm  85 cm  60 cm

regał KUBIK KUBIK display unit 
 60 cm  170 cm  20 cm

stolik KUBIK KUBIK table 
 70 cm  45 cm  50 cm

podświetlenie 
decorative 
lighting

podświetlenie 
decorative 
lighting

podświetlenie 
decorative 
lighting
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pikowane quilted
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comodo
KOLEKCjA COLLECTION

myjnia COMODO COMODO washing unit
 71 cm  102 cm  167 cm

fotel COMODO COMODO styling chair
 65,5 cm  68 cm  65 cm

masaż 
wibracyjny - 
opcjonalnie 
vibration 
massage - 
optional

regulacja 
elektryczna 
podnóżka - 
opcjonalnie 
electrically 
adjustable 
footrest - 
optional

COMODO – klasyka zdobiona detalem. Boki foteli 

i myjni dekorują pikowania i kolorowe guziki. 

Kolekcja jest na tyle uniwersalna, że może być 

wykorzystywana w różnorodnych wnętrzach. 

COMODO – classic adorned with a detail. Chair and 

backwash unit sides are decorated with quiltings 

and colourful buttons. Collection is so universal 

that can be used in any interior. 
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fotel do poczekalni COMODO waiting chair
 70 cm  70 cm  69 cm

regał COMODO COMODO display 
 72 cm  117 cm  25 cm

konsoleta COMODO styling unit 
 72 cm  175 cm  19 cm

recepcja COMODO COMODO reception desk 
 100 cm  110 cm  58 cm

kanapa COMODO COMODO waiting sofa 
 124 cm  70 cm  69 cm

stolik COMODO COMODO table 
 85 cm  45 cm  50 cm

podświetlenie 
decorative 
lighting
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glam
  rock
KOLEKCjA COLLECTION

fotel GLAMROCK GLAMROCK styling chair 
 64 cm  47 cm  60 cm

myjnia GLAMROCK GLAMROCK washing unit 
 72 cm  94 cm  136 cm + (gł. podnóżka depth footrest) 40 cm

masaż 
wibracyjny - 
opcjonalnie 
vibration 
massage - 
optional

regulacja 
elektryczna 
podnóżka 
electrically 
adjustable 
footrest

regulacja 
elektryczna 
położenia 
siedziska
electrical 
adjustable 
seat

GLAMROCK - połączenie ozdobnego, pełnego przepy-

chu stylu glamour z wyrazistym stylem rockowym. 

Kolekcja powstała w oparciu o aktualne trendy 

i najnowsze propozycje światowych domów mody. 

GLAMROCK to przede wszystkim charakterystyczna 

pikowana tapicerka, wyraziste przeszycia oraz 

ozdobne wykończenia w formie ćwieków.

GLAMROCK – fusion of baroque glamour and 

rock’n’roll. Collection created according to 

the newest trends and propositions of fashion 

houses all over the world. Most of all GLAMROCK 

means a special quilted upholstering, remarkable 

seams and decorative detail work with studs. 



62 63

konsoleta GLAMROCK I GLAMROCK I styling unit 
 80 cm  180 cm  4 cm

konsoleta GLAMROCK II GLAMROCK II styling unit 
 80 cm  180 cm  20 cm

recepcja GLAMROCK GLAMROCK reception desk 
 120 cm  100 cm  50 cm/100 cm

pufo-stolik GLAMROCK GLAMROCK table 
 43 cm Ø 80 cm

fotel do poczekalni GLAMROCK GLAMROCK waiting chair 
 72 cm  81 cm  83 cm

kanapa GLAMROCK GLAMROCK waiting sofa 
 130 cm  81 cm  83 cm
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stylowe stylish
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imperial
KOLEKCjA COLLECTION

fotel IMPERIAL IMPERIAL styling chair 
 63 cm  62 cm  57 cm

myjnia IMPERIAL IMPERIAL washing unit 
 72 cm  91 cm  120 cm

konsoleta IMPERIAL IMPERIAL styling unit 
 100 cm  180 cm  7 cm

masaż 
shiatsu - 
opcjonalnie 
shiatsu 
massage - 
optional

regulacja 
elektryczna 
podnóżka 
electrically 
adjustable 
footrest

IMPERIAL – inspirowana czasami Ludwika XVI. Eksklu-

zywna linia mebli sama w sobie stanowi ozdobę 

i najatrakcyjniejszy element salonu. W kolekcji 

dominują złote wykończenia konstrukcji mebli 

oraz elegancka, grafitowa tapicerka. Połączenie 

tych dwóch kolorów doskonale oddaje szyk 

i luksusowy charakter zestawu. 

IMPERIAL – collection inspired by Louis XVI period. 

Upscale line of furniture that is an ornament 

itself and the most attractive part of the studio – 

IMPERIAL is dominated by golden lines and elegant, 

graphite upholstering. Fusion of these two colours 

perfectly conveys chic and luxury of this set.
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idylla
KOLEKCjA COLLECTION

fotel IDYLLA IDYLLA styling chair
 63 cm  58 cm  58 cm

myjnia IDYLLA IDYLLA washing unit 
 72 cm  91 cm  120 cm

konsoleta IDYLLA IDYLLA styling unit 
konsoleta:  90 cm  120 cm  7 cm

półka:  80 cm  3 cm  20 cm

masaż 
shiatsu - 
opcjonalnie 
shiatsu 
massage - 
optional

regulacja 
elektryczna 
podnóżka 
electrically 
adjustable 
footrest

IDYLLA – linia wyróżnia się drewnianymi elementami 

przecieranymi na biało i kremowymi obiciami. 

Całość jest mocno inspirowana stylem Shabby 

chic – nurtem dekoratorskim zdominowanym przez 

odcienie kości słoniowej i delikatne róże.

IDYLLA is dominated by bright wooden elements 

and beige upholstery. Collection is inspired by 

Shabby chic – the style full of romantic white, 

ivory and tender rouge. 
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AKCESORIA ACCESSORIES

myjnia DUET DUET washing unit 
 48 cm  100,5 cm  55,5 cm

myjnia TERCET TERCET washing unit 
 48 cm  100,5 cm  55,5 cm

fotel AMBASADOR AMBASADOR styling chair 
 64 cm  50 cm  65 cm

obrót 
o 360° 
rotation 
360°

obrót 
o 360° 
rotation 
360°

MYJNIE WOLNOSTOJĄCE - kompleksowe i nowoczesne 

rozwiązanie dla każdego salonu. Doskonałe wyjście 

dla tych, którzy pragną optymalnie wykorzystać 

przestrzeń salonu, przy jednoczesnym zachowaniu 

wygody zarówno dla klienta, jak i dla stylisty. 

Myjnia obraca się na płaszczyźnie 360°.

 

STANDALONE BACKWASH UNITS – comprehensive and 

modern solution for any studio. A perfect way 

for those who want to bring balance between 

comfort and functionality. Backwash unit is able 

to make a 360 degrees spin.
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szafka W-100 W-100 cupboard 
 100 cm  60 cm  30 cm

szafka W-50 W-50 cupboard 
 60 cm  60 cm  30 cm

szafka D-100 D-100 cupboard 
 100 cm  90 cm  65 cm

szafka D-50 D-50 cupboard 
 50 cm  90 cm  65 cm

szafka S-60 S-60 cupboard 
 60 cm  210 cm  65 cm

Dostępny w wielu 
kolorach płyt MDF, 
laminowanych 
i fornir. Istnieje 
możliwość 
produkcji pod 
indywidualne 
zamówienie. Also 
available in many 
types of board 
and  available for 
individual orders.

szafka DS-60 DS-60 cupboard 
 60 cm  90 cm  65 cm

organizer na farby WS-100 
WS-100 hair-colour organizer 

 100 cm  60 cm  30 cm

ekspozytor WE-100
WE-100 display 

 100 cm  60 cm  30 cm

TAPICERKI UPHOLSTERIES

Skaj BUSINESS Skai BUSINESS

Skaj BASIC skai BASIC

Skaj EXCLUSIVE Skai EXCLUSIVE

113 4453111 4102 4110 8106

802 8008720 5110 2156

A11 A30

A13 A03

A15A16 A14

A18 A19A17

A46

A20

EX34 EX35

EX37

EX38 EX39

EX43 EX44

EX45 EX46

EX50
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KOLORY PŁYT MDF LAKIEROWANYCH VARNISHED MDF BOARDS COLOURS

KOLORY PŁYT AKRYLOWYCH ACRYLIC BOARDS COLOUR

WYBARWIENIA DREWNA SOLID WOOD COLOUR

KONSTRUKCjE METALOWE METAL STRUCTURE COLOURS

KOLORY PŁYT LAMINOWANYCH LAMINATED BOARDS COLOURS

Ze względu na 
ograniczenia 
druku, 
przedstawione 
próbki kolorów 
mogą się różnić 
od rzeczywistych.
Presented colour 
samples may vary 
from real ones 
due to the print 
limitations.

wybrane kolekcje 
dostępne 
w dowolnym 
kolorze z 
palety barw 
NCS. selected 
collections 
available in any 
colour of NCS 
sample-card.

grafitowy 
graphite

legno tabac 
tabac legno

biały 
white

cava 
cava

congo
congo

metalic
metallic

trufel
trufel

zonda 
zonda

czarny black dąb ciemny
dark oak

orzech ciemny 
dark walnut

olivka sevilla 
olive sevilla

legno ciemne 
dark legno

makassar trend 
makassar trend

hacjenda czarna 
hacienda black

hacjenda biała 
hacienda white

nabucco
nabucco

biały 
white

(RAL 9003)

ecru 
ecru

(RAL 9016)

szary 
gray 

(RAL 7035)

aluminium 
aluminum
(RAL 9006)

czarny 
black

(RAL 9005)

czerwony 
red

(RAL 3001)

capuccino 
capuccino

cream 
cream

cacao 
cacao

lava 
lava

biały 
white

czarny 
black

wybielany 
white

buk 
beech

mahoń 
mahogany

orzech 
walnut

wenge 
wenge

czarny
black

biały 
white 

(RAL 9003)

kremowy 
creamy 
(RAL 1015)

grafitowy 
graphite
(RAL 7138)

czarny 
black

(RAL 9005)

aluminium 
aluminum 
(RAL 9006)
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