Co oferujemy?

Na co dzień realizujemy projekty związane z prezentacją grafik
drukowanych na tkaninach wraz z systemem napinania typu Slimframe,
wyklejamy witryny sklepowe, drukujemy elementy brandingu zarówno
do zastosowań wewnętrznych jak i w wielkim formacie. Produkujemy
multimedialne Display’e z wykorzystaniem monitorów full HD 40 lub
48 calowych.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce ultralekkich namiotów
X-gloo, V-tent oraz mebli eventowych FUGU.

Co nas wyróżnia?

Jako producent kompleksowych rozwiązań zapewniamy pełną obsługę
i serwis w zakresie przygotowania, produkcji, logistyki i montażu oferowanych przez nas produktów. Wierzymy, że nasze innowacyjne produkty pozwolą Wam inspirować wszystkich wokół, zaintrygować każdego
klienta ponieważ naszym celem jest kreowanie trendów w komunikacji wizualnej. Partnerskie podejście do naszych klientów procentuje
wieloma wspólnie wypracowanymi realizacjami, które można spotkać
w wielu miejscach w Polsce jak i całej Europie.

What do we offer?

Every day we realize projects connected with the presentation
graphics printed on fabric materials with the tensioning system (type
Slimframe),tiling display windows, printing branding elements for
large format indoor and outdoor use. We produce multimedia full HD
displays using 40 or 48 inch monitors.
We are the exclusive distributor of the ultralight tents X-GLOO and
V-Tent in Poland and also FUGU event furnitures.

What makes us different?

As the manufacturer of offered solutions, we provide full support
and service in the preparation, production, logistics and installation
of our products. We believe that our innovative products will help
you to inspire all people around and interest each client because
our goal is to create trends in visual communication. Partnership
approach to our customer brings profits together elaborated with
many realizations that can be found in many places in Poland and
throughout the Europe.

druk wielkoformatowy / large format printing
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Druk wielkoformatowy od lat jest naszą pasją i przedmiotem profesjonalnego rozwoju. Zapewniamy
naszym klientom wydruki reklamowe dowolnych rozmiarów przy zastosowaniu najnowszych technologii
druku i materiałów.
W tym roku wzbogaciliśmy nasz park maszynowy o nowy ploter LED UV o szerokości zadruku 3,2 m,
drukujący z rozdzielczością 1400 DPI, wykorzystujący ekologiczne atramenty LED UV.
Wydruki są realizowane na szerokiej palecie mediów, takich jak: banery (frontlit, backlit, blockout),
siatki mesh, folie samoprzylepne, tekstylia, membrany.
Large format printing has been a subject of our passion and professional development. We provide our
customers with print advertising of any size using the latest printing technologies and quality materials.
This year we enriched our machine park with a new plotter - LED UV and print width 3,2 m, printing
with resolution 1400 DPI, using ecological ink LED UV.
Prints are made on a wide range of media such as banners (frontlit, backlit, blockout), mesh, all kinds
of adhesive films, textiles, membrane.

siatka
mesh

druk wielkoformatowy / large format printing
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siatka
mesh

druk wielkoformatowy / large format printing

Co nas wyróżnia:

druk wielkoformatowy

What makes us special:

kompleksowa obsługa, projektowanie, produkcja, logistyka,
montaż, serwis - wszystko realizujemy we własnej drukarni
o łącznej powierzchni ponad 1000 m2

complete service, design, production, logistics, installation,
service - everything we realize in our own printing house with
a total area of 1000 m2

druk w formacie XXL - drukujemy na urządzeniach
o szerokości zadruku 5,0 m, 3,2 m oraz 1,6 m, w jakości
wydruku do 1400 DPI

printed in XXL format – we print on machines with a width of
5.0 m, 3.2 m and 1.6 m in print quality up to 1400 dpi

posiadamy ploter tnący służący do wycinania naklejek, 		
liter, cyfr, kształtów oraz liczne urządzenia służące do obróbki
wydruków, takie jak laminatory, zgrzewarki, oczkarki
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folia monomeryczna/ploterowa
monomer/plotter adhesive vinyl

we also have a cutting plotter which is used to cut stickers,
letters, numbers, shapes and numerous facilities for the
processing of prints as laminators, welders, eyelet machine
speed - design and realization, even from day to day

szybkość działania – projekt i realizacja nawet z dnia na dzień
producer’s prices - contact us and see how we operate
ceny producenta – skontaktuj się z nami
i sprawdź jak działamy
tapeta
wallart

folia polimerowa
polimer vinyl

folia OWV
OWV vinyl

kasetony slimframe
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Modułowy system wystawienniczy SLIMFRAME
Nowoczesny system napinania tkanin SLIMFRAME wyznacza nowe standardy w prezentacji
podświetlanych motywów drukowanych. Wymiana tekstylnych wydruków z silikonowymi
krawędziami jest szybka i nie wymaga zastosowania specjalnych narzędzi. Dzięki temu system
nadaje się do wielokrotnej zmiany grafiki, także przez samych pracowników, co znacząco
zmniejsza koszty. Te zalety oraz modułowy system łączenia kasetonów sprawiają, że Twoje
stoisko wciąż będzie niepowtarzalne na kolejnych wystawach, targach lub eventach.

SLIMFRAME - exhibition modul system
The modern system of stretching the fabrcis SLIMFRAME sets new standards in the
presentation of lightboxes . The exchange of textile prints with silicone tape is fast and
using of special tools are not requied.
This system is suitable for multiple changes of the graphics, employees can make it
themselves, what has positive influence on reducing the costs. These advantage and the
possibility of connecting the lightboxes, make your stand unique on all exhibitions, fairs
and events.

slimframe 120

kasetony slimframe
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Wymiana tekstylnych nadruków z gumowymi krawędziami jest szybka i nie wymaga
zastosowania specjalnych narzędzi. Dzięki temu system nadaje się do cyklicznej wymiany
grafik także przez samych pracowników, co znacząco zmniejsza koszty.
Nasze LED’y gwarantują intensywne i jednolite oświetlenie. Minimalny pobór mocy i długa
żywotność zapewniają ekonomiczną eksploatację.

Replacing textile prints with rubber edges is fast, and does not require special tools.
This makes the system ideal to regularly change the schedule also by workers which reduces
costs decidedly.
Our LEDs guarantee intense and plain lighting with minimal power consumption, long-term
viability and they provide economic exploatation.

slimframe 150

kasetony slimframe
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Bez względu na to czy są to obiekty biurowe, handlowe, restauracje,
hotele, szpitale czy też wnętrza prywatnych domów, oferujemy
ciekawe rozwiązania łączące estetykę z użytecznością.
Używane przez nas tkaniny dedykowane są do użytku wewnętrznego, dlatego cechują się bezwonnością i trudnopalnością.

Regardless of whether you choose offices, commercial buildings,
hotels, restaurant or interior of private houses we offer interesting
solutions which link both aesthetics and usefulness.
Our fabrics are dedicated to internal usage therefore they’re
odorless and fire resistant.

slimframe 66

kasetony slimframe

Wymienialna grafika daje możliwość zmiany wizerunku
bez konieczności budowania nowych konstrukcji.
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The exchangable graphics gives you the ability of changing
images at the next trade fair without dealing with problem
of creating new structures.
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Używane przez nas profile aluminiowe mają lekką konstrukcję,
są jednocześnie stabilne i skrętnie sztywne. Dzięki tym walorom
możemy budować dowolnych rozmiarów ścianki wystawiennicze,
opcjonalnie z podświetleniem LED.

Aluminum profiles which we use have lightweight design
and are both stable and torsionally rigid at the same time.
This makes these elements perfect for building exhibition walls
(LED lighting optional).
slimframe 86

slimframe 16

kasetony slimframe
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Dyskretny, wygodny
włącznik
Small, comfortable switch
Tkaniny najwyższej jakości
Bezwonne i trudnopalne

The high-tech fabrics
Dwa warianty podświetlenia:
Two types of lighting:
krawędziowe - soczewki idealnie dopasowane
do zagłębienia w profilu, stosowane w kasetonach
dwustronnych
edge lighting - perfectly matched to the recessed profile
lens used in double sided coffers

are odorless and fire retardant

Srebrny - kolor podstawowy
Możliwość lakierowania profili
wersja w dowolnym kolorze RAL

Basic color: anodized silver
- possible varnishing of profiles
in any RAL colour

Możliwość regularnej
wymiany grafiki
Łatwy montaż/demontaż
paskowe - zapewniają równomierne podświetlenie
w wariancie z płytą kompozytową z tyłu kasetonu
linear lighting - guarantees even lighting in option
of composite panel behind the coffer

The possibility of a regular
exchange of the graphic
easy assembly/disassembly

kasetony slimframe multimedia
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Profesjonalny system prezentacji multimedialnej
wykorzystujący monitory full HD 40 lub 48 cali. Display
zbudowany z aluminiowych profili jest przystosowany do
obustronnych prezentacji grafik.

Zastosowanie obustronnej grafiki pozwala ustawić Display
w dowolnym miejscu. Grafika wykonana na tkaninach
techniką UV gwarantuje realne i mocno nasycone kolory
idealnie odzwierciedlające przyjęte do realizacji projekty
wymagających Klientów.

The professional multimedia presentation system using
Full HD monitors 40, or 48 inches. The Display is built from
the aluminum profiles and adapted to the double sided
presentation graphics.

The use of two-way multimedia graphics allows you to set
the Display anywhere. The graphics made on fabric by UV
technology provides the real and highly saturated colors
perfectly reflecting realization of the project for demanding
customers.

slimframe 100

200 cm

100 cm

200 cm

71 cm

namioty eventowe x-gloo

Namioty X-gloo są zaprojektowane i skonstruowane
tak, aby spełniać kryteria najwyższej jakości i funkcjonalności. Dbałość o szczegóły została zachowana na
każdym kroku, począwszy od wyboru odpowiedniej
tkaniny, poprzez wygodne umiejscowienie zaworów do pompowania, a skończywszy na rozważnym
doborze zamkòw błyskawicznych.
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X-GLOO Inflatable Event Tents are designed
and constructed to be of the highest quality and
functionality. This attention to detail is reflected
from the fabrics we use down to the convenient
placement of the inflation valves and the selection
of zippers.

montaż w zaledwie 5 min
quick setup times, only 5 min

Specjalne zawory ciśnieniowe
pozwalają na szybki montaż
i wspomagają oddawanie wilgoci

Trwałość tuby namiotu
zapewniają dwurzędowe szwy

Używamy najwyższej jakości
zamków YKK

Double-row stitching in key areas
provides strength and durability

We use YKK zippers for the
connection of tent elements
to prevent zipper failure

Używane przez nas materiały
są nie tylko lekkie i odporne na
promieniowanie UV, ale i także
wodoodporne i ognioodporne

Solidne odciągi ze stali
nierdzewnej oraz baryłki balastowe zabezpieczają stabilność
namiotu podczas silnego wiatru

The hight-tech fabrics we use
are not only light-weight but are
also waterproof, fire retandant
and UV resistant

Large stainless-steel anchor rings
make it easy to secure the X-gloo
in locations with hight winds
using tent pegs or one of our
ballast options

Wszystkie wewnętrzne
i zewnętrzne elementy są
uniwersalne i tak przemyślane,
aby szybko i sprawnie
rozstawić namiot

Specially-chosen inflation
and overpressure valves allow
for quick setup and prevent
overinflation

Well-thoughtout details like
the connection lops inside
and outside the tent provide
wersality and allow for easy
anchoring

stałociśnieniowy
unplugged

namioty eventowe x-gloo
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X-GLOO 8x8
ścianka łącznikowa
middle wall
część tunelowa
tunnel part

dach
roof

ścianka całościowa
standard wall
ścianka okienna
window wall
ścianka mesh
mesh wall
ścianka wejściowa
entrance wall
ścianka dwustronna
double-sided wall

X-GLOO 6x6

tuby
tubes

ledowy system
oświetlenia
LED lighting kit

X-GLOO 5x5
baner do
baldachimu
canopy banner

baner reklamowy
roof banner

baldachim
canopy

X-GLOO 4x4
baryłka balastowa
ballast barrel

tuba balastowa
tube ballast

ścianka całościowa
standard wall
ścianka okienna
window wall
ścianka mesh
mesh wall
ścianka wejściowa
entrance wall
ścianka dwustronna
double-sided wall
balast ścianki
wall ballast

siedzenie x-relax
pouf x-relax

Block Building System zastosowany w X-GLOO ma na celu zapewnić
Państwu maksimum wygody i wszechstronności. Opcjonalne
ścianki, tunele i baldachimy (zwane Elementami) w szybki
i łatwy sposób mogą być zamontowane lub zdemontowane.
Dach wraz z tubami, które tworzą tzw. matrix X-GLOO również
można zdemontować i wymienić na inny. To wszystko oznacza,
że X-GLOO przeistacza się i rozwija w zależności od Państwa
potrzeb.
Block Building System upon which the X Gloo is designed is
meant to provide you with maximum versatility and convenience.
The optional walls, tunnels and canopies-which we call
“Elements”- can be zipped on or off quickly and easily. The roof
and tubes which make up the tent “Matrix” can also be removed,
exchanged and replaced. What this means to you is that the
X –Gloo can grow with your needs.

namioty eventowe x-gloo
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Nasze namioty są wodoodporne, ognioodporne (certyfikat B1), odporne na promieniowanie ultrafioletowe UV i stabilne przy podmuchach wiatru do 60 km /h. Aby to udowodnić
przetestowaliśmy to w profesjonalnym tunelu aerodynamicznym.
Additionally, our tents are waterproof, fire retardant (B1 certified), UV resistant, and stable
in winds up to 60 km/h - we tested them in a professional wind tunnel to prove it.

Opcjonalny odpinany baner
– świetna i łatwa forma
promocji marki

Baner z logo bezpośrednio nad
wejściem do namiotu - bądź
widoczny z daleka

The optional conopy banner can
be easily removed or replaced
and is an easy, cost-effective way
to promote different brands
or messages

For another low-cast,
exchangeable, and prominent
branding option, our Roof
banner puts your logo directly
above the tent entrance

Organizacja nocnego eventu?
Zestaw przyciemnianego oświetlenia LED świetnie dopasowuje się
do wnętrza namiotu i zapewnia
światło o natężeniu do 5000
lumenów

Nadmuchiwane meble perfekcyjnie pasują do wnętrza namiotu
(opcja nadruku logo)

Holding a night-time event?
Our dimmable led lighting
kit integrates cleanly into the
x-gloo to provide up to 5000
lumens from overhead

Our inflatable furnitures
provides a seating option that
matches perfectly to our tents
and which can also be printed
with your logo

Nowość ścianki z siatki mesh
z pełnym zadrukiem - przepuszczą
delikatny wiatr i promienie
słoneczne
Our new fully-printable mesh
wall lets your branding stand
out and lets the breeze and
sunlight pass through

Beczki z balastem o wadze 80 kg
doskonale zabezpieczą namiot
przed wiatrem aż do 60 km/h
(opcja nadruku logo)
Ballast barrels with optional
printed covers weight up to 80
kg, and are perfect for securing
x-gloo tents in winds up
to 60 km/h
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powodów dlaczego warto
kupić nasze namioty
reasons to buy our tents
jakość
quality

szybki czas montażu/demontażu
quick setup time

waga (zaledwie 13,13 kg
dla modelu 4x4)
weight as little as 13,13 kg
for 4x4 model

namiot stałocisnieniowy
- bez konieczności ciągłego
dopompowywania
no permanent pump needed

do użytku wewnętrznego
i zewnętrznego
indoor and outdoor use

możliwość zadruku całej
powierzchni namiotu
fully customizable

duży wybór rozmiarów namiotu
- począwszy od 3x3 X-tent,
po 8x8 X-gloo
wide range of tent sizes, ranging 		
from 3x3m X-tent up to our giant
8x8m X-gloo model
modułowy system łączenia namiotów
block building system

namioty eventowe x-gloo
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3x3, 4x4 X-gloo

5x5 X-gloo

Idealny dla każdej powierzchni, 4x4 X-GLOO oferuje wiele opcji personalizacji elementów
oraz możliwość połączenia ze sobą kilku namiotów. Dzięki minimalnej masie i małej objętości
opakowania nasz namiot jest bardzo łatwy do rozłożenia i transportu przez jedną osobę.

Nasz najbardziej popularny model 5x5 oferuje większą widoczność, a także wyższy stopień
personalizacji dzięki możliwości zastosowania dodatkowych opcji baneru dachowego oraz
baneru baldachimowego. X-gloo 5x5 waży poniżej 20 kilogramów, dlatego nadal jest wygodny
dla jednej osoby do przenoszenia oraz montażu/demontażu. Posiada dużo miejsca do
zaprezentowania większych produktów, takich jak narty wodne, rowery czy samochody.

Perfect for more compact spaces, the 4x4 X-GLOO Inﬂatable Event Tent offers plenty of
ﬂexibility and customization options through the various available Elements and the ability
to connect multiple tents to one another. Thanks to its minimal weight and low pack volume,
the 4x4-meter Event Tent is easy for one person to transport and set up.

Our most popular model, the 5x5 X-GLOO Inﬂatable Event Tent offers more visibility and
a higher degree of customization thanks to the optional Roof- and Canopy Banners. At
less than 20 kg, the 5x5 model is still comfortable for one person to carry and set up, and
offers plenty of room underneath for displaying larger products such as jet skis, bicycles,
or compact cars.

optional elements / elementy opcjonalne
optional elements / elementy opcjonalne

entrance wall
ścianka wejściowa

canopy
baldachim

window wall
ścianka okienna

standard
mesh z zadrukiem
po obu stronach

entrance wall
ścianka wejściowa

window wall
ścianka okienna

standard
mesh z zadrukiem
po obu stronach

roof banner
baner dachowy

canopy / canopy banner
baldachim / baner baldachimowy

tunel parts
łączniki tunelowe

tunel parts
łączniki tunelowe

Specyfikacja
3x3, 4x4
Długość boku: 3,00 m; 4,00 m | Wysokość wejścia: 1,95 m; 1,92 m |
Wysokość w szczycie namiotu: 2,60 m; 2,50 m | Powierzchnia całkowita: 5,6 m2; 7,23 m2 |
Waga: 8,32 kg; 13,13 kg | Czas montażu: 5 min (pompka elektryczna) / 15 min (pompka ręczna)
SPECIFICATIONS 3x3, 4x4
Exterior Side Length: 3,00 m; 4,00 m | Entrance Height: 1,95 m; 1,92 m Total Height: 2,60 m; 2,50 m |
Covered Surface Area: 5,6 m2; 7,23 m2 Weight: 8,32 kg; 13,13 kg | Setup Time: 5 min (electric pump)
/ 15 min (hand pump)

Specyfikacja
Długość boku: 5,00 m | Wysokość wejścia: 2,40 m| Wysokość w szczycie namiotu: 3,00
m | Powierzchnia całkowita: 11,30 m2| Waga: 18,80 kg | Czas montażu: 10 min
(pompka elektryczna) / 23 min (pompka ręczna)
SPECIFICATIONS
Exterior Side Length: 5,00 m | Entrance Height: 2,40 m Total Height: 3,00 m | Covered Surface Area: 11,30 m2 Weight: 18,80 kg | Setup Time: 10 min (electric pump)
/ 2 3 min (hand pump)

namioty eventowe x-gloo
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6x6 X-gloo

8x8 X-gloo

6x6 X-gloo oferuje równie szeroki zakres personalizacji, a jednocześnie dzięki swym rozmiarom
jest znacznie bardziej widoczny od poprzednich modeli. W rezultacie model 6X6 pozwala na
maksymalną ekspozycję dla produktów twojej marki. Duża powierzchnia namiotu umożliwia
wygodne przyjęcie twoich gości oraz zaprezentowanie im produktów, nawet tak dużych jak
łodzie, czy też inne pojazdy.

Największy namiot w naszej ofercie z przeznaczeniem na największe imprezy. X-GLOO 8x8
pozwala na przyjęcie wielu gości oraz prezentowanie dużych produktów. Posiada wiele
możliwości personalizacji poczawszy od dachu a skończywszy na różnego rodzaju ściankach.
Pomimo dużego rozmiaru waży zaledwie 42 kg i można go rozłożyć w zaledwie 25 min.

The 6x6 X-GLOO Inﬂatable Event Tent combines the wide range of customization options
of the 5x5 Event Tent with a size nearly as large as the 8x8. The result? A tent which is
designed to bring maximum exposure to your display and your brand, with a size large
enough to comfortably ﬁt all of your guests, seating, display shelving, or even boats or
large automobiles.

optional elements / elementy opcjonalne

optional elements / elementy opcjonalne

entrance wall
ścianka wejściowa

roof banner
baner dachowy

window wall
ścianka okienna

canopy
baldachim

The biggest tent in our ﬂeet for your biggest events. Great for large parties and gatherings,
the 8x8 gives you a huge covered area for hosting your guests, and at the same time allows
for high-quality branding of the roof and optional walls. Despite its massive size, the 8x8meter Event Tent weighs only 42 kg, and can be set up with two people in as little as
25 minutes using an electric pump.

standard
mesh z zadrukiem
po obu stronach

tunel parts
łączniki tunelowe

entrance wall
ścianka wejściowa

window wall
ścianka okienna

roof banner
baner dachowy

tunel parts
łączniki tunelowe

standard
mesh z zadrukiem
po obu stronach

Specyfikacja
Długość boku; 6,00 m | Wysokość wejścia: 3,00 m | Wysokość w szczycie namiotu: 3,57
m | Powierzchnia całkowita: 16,27 m2 Waga: 25,50 kg | Czas montażu: 15 min
(pompka elektryczna) / 30 min (pompka ręczna)

Specyfikacja
Długość boku; 7,85 m | wysokość wejścia: 3,70 m wysokość w szczycie namiotu:
5,00 m | powierzchnia całkowita: 30,30 m2 Waga: 42,00 kg | czas montażu: 25 min
(pompka elektryczna)

SPECIFICATIONS
Exterior Side Length: 6,00 m | Entrance Height: 3,00 m Total Height: 3,57 m |
Covered Surface Area: 16,27 Weight: 25,50 kg | Setup Time: 15 min (electric pump) /
30 min (hand pump)

SPECIFICATIONS
Exterior Side Length: 7,85 m | Entrance Height: 3,70 m Total Height: 5,00 m |
Covered Surface Area: 30,30 Weight: 42,00 kg | Setup Time: 25 min (electric pump)

namioty eventowe v-tent
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Najnowszy model V-tent o aerodynamicznym kształcie pozwoli wyróżnić Twoja markę
podczas każdego eventu. Wszystkie ścianki V-tent można w całości zadrukować. Do łączenia
elementów namiotu używamy najwyższej klasy zamków YKK. Zamów bezpłatną wizualizację
namiotu, aby zobaczyć jak może wyglądać Twój niepowtarzalny namiot V-tent.
V-tent dostępny jest w 3 wersjach wielkościowych: 4x4, 5x5 oraz największy 6x6 m.
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36 m2 powierzchni reklamowej
do zadruku
36 m2 walls to customize
in your own brand

łatwy i szybki montaż w 10 min
easily installed in only 10 minutes

The newest aerodynamic shaped V-tent model lets your branding stand out during every
event you take part in. All the tent walls are fully-printable. We use first-class YKK zippers
for the connections of tent elements. Order free tent visualisation to see how your unique
tent can look like. V-tent is available in 3 sizes: 4x4, 5x5 and the largest 6x6 m.

3,3 m
2,5 m

6,2 m

wydrukuj swoje logo
na 3 dużych ściankach
print your logo on
3 big walls

zdejmowalne elementy
namiotu
zip off and change the
separated panels

meble eventowe / event furniture’s

Meble napełniane powietrzem odporne i trwałe…
Oferujemy nowoczesne meble wykonane z doskonałego jakościowo termoplastycznego poliuretanu (TPU).
Zaczynamy od pomysłu, wizualizacji, aż po ostateczne wykonanie gotowego produktu.
Meble pokryte są tkaniną, zadrukowaną wg dowolnego projektu. Po wypompowaniu powietrza zajmują
niewiele miejsca i dzięki temu są łatwe w transporcie co sprawia, że zorganizowanie każdego eventu
jest znacznie łatwiejsze.
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odporny na warunki pogodowe
weather-resistant

Resistant and durable inflatable furniture...
We offer modern furniture made of high quality thermoplastic polyurethane (TPU). Starting from idea,
through visualisation we finish with ready-made product. Furniture are covered with a fully-printed fabric
prepared according to your personal project. After deflating furniture takes up little space and is very
easy in transport. This makes your events organization even easier.

Doskonale wyróżnią Twoją markę na
każdym evencie, pokazie, targach,
stając się przykuwającym wzrok
narzędziem reklamowym.

Your brand will stand out on each
event, show or trade fair with our
wonderful, eye-catching branding
options.

meble eventowe / event furniture’s

Kuki
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sofa

stół

Maki

Cubrick

Tube

Don

Saco

lada

fotel
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krzesło

sofa

DZIEWIĘĆ

RODZAJÓW
PRODUKTÓW

Sushi
stół

Bongo

pufa

Roler

siedzisko

Nasi Klienci
Our customers

ul. Piekarska 110
PL 41-902 Bytom
Poland
iconsa.pl

Wyłączny dystrybutor:

T: +48 (32) 308 00 33
T: +48 (32) 308 00 32
E: biuro@iconsa.pl

