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Niniejsza ulotka nie stanowi oferty. Jest publikowana jako materiał informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wzornictwa, wymiarów, funkcji prezentowanych mebli.

 ul. Drawska 1, 64-761 Krzyż Wlkp.   |   tel./fax +48 67 256 44 96, kraj@matkowski.pl   |   www.matkowski.pl

Komoda 3D6S
155 / 43 / 154,5

Komoda TV 3D
190 / 47,5 / 62

Komoda 1D2S wysoka
60 / 43 / 154,5

Komoda 2D4S wysoka
118 / 43 / 154,5

Komoda 3D3S
190 / 47,5 / 84

Krzesło
45 / 53 / 89

Półka wisząca
190 / 26 / 30
126 / 26 / 30

Stół
160-240 / 90 / 76
140-200 / 90 / 76

Stolik z szufladami
120 / 80 / 45

Stolik z szufladami
80 / 80 / 45

Szafka RTV 2S
126,5 / 50 / 33

Nadstawka RTV 2S
126,5 / 43 / 20

Szafka RTV 2S1K
190 / 50 / 33

Nadstawka RTV 2S1K
190 / 43 / 20

Szafka wisząca 2D
118 / 38 / 84

Szafka wisząca 3D
155 / 38 / 84

Witryna 2D4S
118 / 43 / 201,5

Witryna 1D2S
60 / 43 / 201,5



Linia Mystique wykonana z litego dębu dzikiego, prawdopodobnie najciekawszego 
rodzaju drewna. Dąb to moc natury, dąb dziki to fantazyjny, nieprzewidywalny rysunek 
drewna, jednoznacznie określający naturalne pochodzenie materiału. Dzięki specjalnemu 
sposobowi nakładania koloru uzyskaliśmy jedyną i niepowtarzalną barwę w odcieniu 
orzecha, która powinna sprostać oczekiwaniom tych z Państwa, dla których kolor 
naturalny dębu jak również popularne wenge są nazbyt banalne. Natomiast dla tych
z Państwa, którzy jednak preferują kolory naturalne rozszerzyliśmy ofertę wybawień
o dąb naturalny i bardzo modny aktualnie dąb bianco.

A jeśli do dębu dzikiego umiejętnie dodamy lekko przyciemnione szkło, a od wewnątrz 
delikatnie podświetlimy zarówno półki jak i niespotykane dotychczas na szufladach 
aplikacje z desek ciosanych otrzymamy meble nieco awangardowe, a zarazem gotowe 
służyć Państwu w codziennym życiu jednocześnie to życie czyniąc piękniejszym.
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