
Katalog 2017 
Catalog 2017

A FAMILY BUSINESS



A FAMILY BUSINESS



2 3

Szanowni PańStwo,

Mam przyjemność przedstawić się Państwu jako nowo mianowany 
Prezes Zarządu Spółki Lamela. Jak to często bywa w firmach takich 
jak nasza, czyli rodzinnych, tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję  
przejąłem od Ojca, założyciela firmy. Swoim zaufaniem obdarzył mnie 
w roku szczególnym, bo jubileuszowym, w 30-lecie Lameli. Wybrał mo-
ment szczególny również z innych względów. Nigdy wcześniej rozwój 
firmy nie był tak dynamiczny. Zanotowaliśmy bowiem rekordowe obroty 
i rekordowe nakłady na inwestycje. Wdrażamy rozwiązania z coraz 
wyższych poziomów myśli technicznej i technologicznej. Głównym ce-
lem tych działań jest spełnienie oczekiwań Państwa, naszych partnerów 
biznesowych. Jako Prezes Zarządu będę kontynuował dotychczasowe 
pozytywne trendy, jak również pracował nad doskonaleniem relacji 
z klientami i pracownikami.

Mój ojciec, Andrzej Bałdyga, który stworzył te solidne fundamenty, 
nadal jest w firmie nieodzowny i tak, jak to było w ostatnich latach, 
pracujemy ramię w ramię dając z siebie to, co najlepsze. Mieszanka 
ugruntowanej doświadczeniem wiedzy i świeżego spojrzenia na biznes 
daje bardzo dobre rezultaty.

Tak jak dotychczas w centrum zainteresowania będą Państwo - Nasi 
Partnerzy i Klienci, których zaufanie, satysfakcja i lojalność są dla nas 
bezcenne. Chcielibyśmy pogłębiać z Państwem partnerskie relacje biz-
nesowe oraz korzystać z  Waszej wiedzy i doświadczenia. Tylko wtedy 
nasza oferta handlowa i obsługa trafią w sedno oczekiwań i potrzeb.
Ponadto jednym z głównych moich celów będzie budowanie więzi pra-
cowników z firmą. Będziemy doskonalić naszą kulturę organizacyjną 
poprzez utrwalanie takiego sposobu myślenia i działania, aby pracow-
nicy realizowali swoje codzienne zadania odpowiedzialnie, z pasją 
i przyjemnością.

Moim osobistym długofalowym celem i ambicją jest wznieść zarządza-
nie firmą na taki poziom, aby zmienić się z szefa w przywódcę. Mam 
świadomość, że wymaga to dużej wiedzy, determinacji i wyczucia.  
Wiem też, że będę także potrzebował zgranego zespołu oddanych 
współpracowników, którzy oprócz realizacji własnych ambicji będą 
podążać w tym samym kierunku.

Mam nadzieję, że będziecie Państwo życzliwymi obserwatorami po-
czynań naszego zespołu w najbliższych latach.

PrezeS zarządu LameLa SP. z o.o.
arkadiuSz Bałdyga

LadieS and gentLemen,

I am pleased to introduce myself to you as the newly appointed Chair-
man of the Board of Lamela company. As it often happens in companies 
like ours or family companies I have taken over this honorable and re-
sponsible position from my Father, the founder of Lamela company. My 
father bestowed his confidence on me in particular due to the Jubilee of 
the company, the 30th anniversary of foundation Lamela company. He 
chose a special moment also for other reasons. Never before has the 
company's development been as dynamic. We have recorded not only 
the record turnover but also the record level of capital investment. We are 
implementing solutions of higher and higher levels of engineering solu-
tions and technology. The main objective of these activities is to meet the 
expectations of you, our business partners. As the President of the Board, 
I will continue the current positive trends as well as measures aiming at 
improving relationships with customers and employees of our company.

My father Andrzej Bałdyga who created these solid foundations, is still 
an indispensable person in the company, and as it has been the same 
in recent years, we are working shoulder to shoulder giving all our best 
to organize the work of our company. The mixture of well-established 
with experience knowledge and a fresh look at the business gives very 
good results.

As previously, it will be you - our partners and customers who will re-
main central to our concerns, whose trust, satisfaction and loyalty are 
invaluable for us. We would like to deepen our relations with you as our 
business partners and we are ready to use your knowledge and expe-
rience. Only then will our commercial offer and service reach the heart 
of your expectations and needs.

Furthermore, one of my main goals will be to build relationships of em-
ployees with our company. We will do our best to improve our orga-
nizational culture by consolidating this way of thinking and acting that 
will make employees perform their daily tasks responsibly, with passion 
and pleasure.

My personal, long-term goal and ambition is to raise the management 
company to such a level to change myself from the head into the leader. 
I am aware that this process requires from me a great knowledge, de-
termination and intuition. I also know that I will also need a harmonious 
dedicated team of employees, who except of achieving their own am-
bitions will follow in the same direction.

I hope you will be benevolent observers of the actions of our team in 
the coming years.

PreSident of the Board of LameLa Ltd.
arkadiuSz Bałdyga
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FIRMA RODZINNA / 
A FAMILY BUSINESS

Firmy rodzinne, według ekonomistów i statystyk, to trzon polskiej go-
spodarki. Są to specyficzne przedsiębiorstwa budowane na warto-
ściach prywatnych przeplatanych biznesowymi, wrażliwe społecznie, 
o wielkim potencjale innowacyjności i możliwościach szybkiej reakcji 
na zmiany.

Lamela jest właśnie firmą stworzoną przez rodzinę i my, jako właści-
ciele, od 30 lat budujemy taki jej wizerunek, aby charakter rodzinny 
kojarzył się konsumentom z tradycją, wysoką jakością, rzetelnością i so-
lidnością. Pewne fundamentalne wartości są zawsze chronione, nawet 
wbrew oczywistym argumentom ekonomicznym.

Kilka lat temu w szeregi Lameli wkroczyło nowe pokolenie właścicieli. 
To sukces osobisty założycieli, że mają następców, którzy chcą nadal, 
może nawet wyraźniej, być firmą rodzinną, która własnym nazwiskiem 
gwarantuje produkty i usługi a poprzez tworzenie miejsc pracy bierze 
odpowiedzialność również za inne rodziny.

Lamela jest członkiem Fundacji Firm Rodzinnych. Wspólnie z innymi 
popularyzujemy etos polskiej przedsiębiorczości, wspieramy się i wy-
mieniamy doświadczeniami. Mamy przywilej używania znaku drzewko 
Firma Rodzinna jako marki wyrażającej dumę z bycia taką firmą.

Family businesses, according to economists and statistics, are the core 
of the Polish economy. These are the specific enterprises built on private 
interspersed business values, socially sensitive, of the great innovation 
potential and having ability to rapid response to change.

Lamela is the company like this created by our family. As the owners, 
we have been creating its image for the last 30 years to make the family 
brand of Lamela associated by customers with tradition, high quality, 
reliability and solidity. Certain fundamental values are always protected, 
even in spite of the obvious economic arguments.

A few years ago a new generations of owners entered Lamela mana-
gement. This is the personal success of company founders, they have 
successors who want to continue, perhaps even more clearly, to be a fa-
mily business that with its own name not only guarantees products and 
services but by creating jobs takes also responsibility for other families.

Lamela is a member of the Family Companies Foundation. Together with 
other we popularize the ethos of Polish entrepreneurship, support and 
exchange experiences. We have the privilege to use the mark tree sym-
bolizing Family Company as a brand expressing pride in being such 
a company.
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ATRAKCYJNY ASORTYMENT

Oferujemy wyroby najwyższej jakości. Nasze 
donice wykonujemy z dbałością o każdy detal. 
Nasze produkty to bogate wzornictwo w wielu 
rozmiarach - od donic parapetowych po podłogo-
we i ogrodowe. Twoi klienci pokochają bogactwo 
kolorów i oryginalny design, zgodny ze światowy-
mi trendami w dekoracji wnętrz i ogrodów Gdy raz 
poznają ich urok, z pewnością wrócą po więcej.

FACHOWE DORADZTWO

Wiemy wszystko o naszych produktach, dlatego 
możesz nam zaufać. Pracownicy działu handlo-
wego i przedstawiciele odpowiedzą na każde 
pytanie od rodzaju użytego surowca po odporność 
na odbarwianie. Korzystaj do woli z naszej wiedzy 
i pomocy.

BEZPOŚREDNIA PREZENTACJA 
OFERTY

Przedstawiciele handlowi regularnie odwiedzają 
wszystkich naszych klientów. Informują o nowo-
ściach i doradzają w potrzebie. Możesz na nich 
liczyć w każdej sytuacji.

ATTRACTIVE RANGE

We offer the products of the highest quality. Our 
flowerpots are made with care to every detail. Our 
products are characterised by rich patterns and 
a great number of sizes - from windowsill pots to 
those used on a floor and in a garden. Your custo-
mers will love the variety of colours and the original 
design - in line with the global trends in interiors and 
gardens decoration. Once the buyers experience 
their charm, they will surely come back for more.

PROFESSIONAL ADVISING

We know everything about our products, therefore 
you can trust us. The employees of the sales depart-
ment and the representatives will answer every 
question -  from the type of the raw material to the 
resistance to discoloration. Don’t hesitate to use our 
knowledge and help.

DIRECT OFFER PRESENTATION

The sales representatives regularly visit all our 
customers. They inform about the latest news and 
advise if necessary. You can rely on them in any 
situation.

DLACZEGO LAMELA? / 
WHY LAMELA?

PROFESJONALNY SERWIS 
POSPRZEDAŻOWY

Oferujemy profesjonalny serwis posprzedażowy – 
załatwimy bez problemu wszelkie faktury 
i reklamacje.

DOSTAWA NA CZAS

Zawsze dostarczamy towar na czas. Nawet w trak-
cie sezonu. Na bieżąco informujemy o terminie 
dostawy i liczbie palet. Możesz być pewien, że 
nigdy nie zabraknie Ci towaru na półce. 

BEZPŁATNY TRANSPORT

Dostarczamy towar bezpłatnie na terenie całego 
kraju. Pracując z nami, oszczędzasz więc i czas 
i pieniądze. 

WYGODA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Złożysz zamówienie w najdogodniejszy dla Ciebie 
sposób: telefonicznie, u przedstawiciela handlo-
wego albo na podstawie formularza zamówień 
przesyłanego faksem lub mailem. Twoja wygoda 
jest dla nas najważniejsza.

PROFESSIONAL AFTER 
SALES SERVICE

We provide our customers with the professional 
after-sales service. We will take care of all the 
invoices and complaints.

IN TIME DELIVERY

We always deliver our goods on time. Even during 
the season. We keep you fully informed about  the 
delivery date and the number of pallets. You may 
be sure that you will never run out of the product 
which is in stock.

FREE TRANSPORT IN POLAND

We deliver the ordered goods free of charge 
throughout the country. Working with us, you save 
both time and money.

ORDERING CONVENIENCE

You may place an order in the most convenient way 
for you: by telephone, at the sales representative or 
on the basis of the form sent by fax or email. Your 
comfort is our top-priority. 
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Biuro szefa produkcji. Tam zwykle wrze jak w gorącym tyglu. Produkcja bowiem to niezwykle 
skomplikowany organizm. Trzeba być mistrzem planowania, zdolnym inżynierem i przekonującym 
szefem dla 150 osobowego zespołu pracowników, aby pozytywne efekty widoczne były zarówno 
u klientów jak i w naszych tabelach wyników.

The office of the Production Manager. There is usually plenty of work here. Production Department 
is an extremely complex organism. One needs to be a master of planning, a capable engineer and 
a convincing head for the 150 employees, so that the positive effects are seen both among custo-
mers and in our scoreboards. 

The central dosing system, like a huge bloodstream, continually supplies the machines with the raw 
material from the powerful external silos.

Our warehouses look impressive as well. In one of them we keep more than 300 moulds weighing from 
200 kg to 7 tons. In the others, on 10 thousand pallet places, the goods stop for a moment and only 
a good cooperation with customers and precise production planning make these places good enough.

Let’s take a look at the tool department. Almost all our moulds were cre-
ated here. It is a unique place where highly-trained experts spend their 
working time. They work on projects which were made in our design of-
fice using the latest generation of machine tools. The knowledge, experi-
ence and precision are the key features that have significance here.

Inside the company and the halls, one can often meet the board members 
– Andrzej Bałdyga and his son - Arkadiusz . The saying “the master’s eye 
makes the horse fat” proves true here. They observe the functioning of the 
whole company – they are very satisfied, although they sometimes have 
critical opinions. All the visions, plans and projects were created in their 
minds, so was the use of lean manufacturing philosophy as the com-
pany’s foundation. We have been implementing it for years - it involves 
minimizing costs through continuous organization of work improvement 
and the elimination of all kinds of waste.

The busy production halls and dozens of injection moulding machines inside rhythmically divide time into cycles 
of production. A huge number of robots cooperate with them precisely, replacing people in certain activities.
Parameters of the machines are monitored by the integrated MES system. It helps in keeping the right level of 
technology and quality.
The technical potential, which is presented here, is the pride of a great team of people whose goal is to make 
Lamela present among other modern companies.
We have been successfully using the heat recovery system from the injection moulding machines for many 
years. We use it to heat various facilities. It is one the proofs of our mature awareness regarding ecology and 
environmental protection.

Dumnie prezentują się też magazyny. W jednym z nich przechowujemy rotacyjnie ponad 300 form 
wtryskowych o masie od 200 kg do 7 ton.  W innych, na 10 tysiącach miejsc paletowych, zatrzymują się 
na chwilę wyroby gotowe i tylko dobra współpraca z klientami oraz precyzyjne planowanie produkcji 
sprawiają, że tych miejsc wystarcza.

Tętniące życiem hale produkcyjne a w nich dziesiątki wtryskarek rytmicznie dzielących czas na cykle produk-
cji.  Ogromna ilość robotów współpracuje z nimi precyzyjnie wyręczając ludzi w niektórych czynnościach.
Parametry pracy maszyn monitoruje na bieżąco zintegrowany system informatyczny MES ułatwiając czuwanie 
nad właściwym poziomem technologii i jakości. Potencjał techniczny, który tu prezentujemy jest chlubą wspa-
niałego zespołu ludzi, których celem jest obecność Lameli w gronie nowoczesnych firm z branży.
Od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje w firmie system odzyskiwania ciepła z wtryskarek. Ogrzewamy nim 
kilka obiektów zakładu. Jest to jednym ze świadectw naszej dojrzałej świadomości w dziedzinie ekologii 
i ochrony środowiska.

System centralnego podawania surowca jak krwiobieg nieustannie zasila maszyny z potężnych 
silosów zewnętrznych.

Zajrzymy do narzędziowni. Tutaj powstały prawie wszystkie nasze 
formy.  To królestwo silnego zespołu profesjonalistów. Pracują na 
projektach wykonanych w naszym biurze konstrukcyjnym korzystając 
z najnowszej generacji obrabiarek . Liczy się tu wiedza, doświadczenie 
i precyzja.

W hali można często spotkać regularnie tu bywających członków zarzą-
du Andrzeja Bałdygę i jego syna Arkadiusza. Sprawdza się bezsprzecz-
nie powiedzenie, że „pańskie oko konia tuczy”. Z satysfakcją a czasami 
również z krytycyzmem przyglądają się pulsującemu organizmowi firmy. 
To w ich głowach powstają wizje a później plany i projekty, a za fun-
dament zarządzania przyjęli filozofię lean manufacturing.Wdrażamy ją 
od kilku lat, a polega ona na minimalizowaniu kosztów poprzez ciągłe 
doskonalenie organizacji pracy oraz eliminowanie wszelkiego rodzaju 
marnotrawstwa.

POZNAJ NASZĄ FIRMĘ / 
GET TO KNOW OUR 
COMPANY

Zapraszamy na krótki spacer po Lameli. 
Prezentujemy kilka obrazków 
z jej codziennego życia podejrzanych 
i uwiecznionych przez fotoreportera.

Take a short tour through Lamela company. 
We present a few pictures of its everyday 
life, observed and immortalized by the 
photographer.
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JAK POWSTAJĄ NASZE PRODUKTY? / 
THE PROCESS OF EMERGING A PRODUCT

1
2
3
4
5

Wyroby, które prezentujemy na dalszych stronach katalogu od początku 
stworzyliśmy sami. Każdego dnia, podczas gdy na wtryskowniach wrze 
produkcja, magazyny przyjmują i wydają tysiące wyrobów, samochody 
z dostawami rozjeżdżają się po Polsce i świecie, zespół wdrożeniowców 
w skupieniu pracuje nad nowościami. Zaczyna się od wsłuchiwania się 
w rynek. Rozmawiamy z klientami, analizujemy potrzeby, identyfikujemy 
trendy. Tak przygotowani zabieramy się do pracy.

Products which we present on the further pages of the catalogue are 
entirely created by ourselves from the very beginning. Every day, while 
the moulding machines work with full power, the warehouses receive and 
dispatch thousands of goods, lorries go across Poland and the whole 
world, our team of implementation specialists works on new products. First 
of all, we research the market. We talk to customers, we analyse the needs 
and identify trends. Then, when we are fully prepared, we get to work.

Implementation meeting. In an atmosphere of brainstorming marketers, 
designers, engineers and toolmakers, first decisions are taken. They are 
preceded by an intensive exchange of arguments between the specialists 
of commerce and those of art and technology. It often happens that the ac-
countant, who have both feet on the ground, must ground the company. Fi-
nally, we have a consensus and we may pass the project to the next phase. 
There will be many meetings at various stages of creating a new product.

The designers proceed to work. They use professional program to 
create a design of both the product as well as the mould. However, they 
do not lose contact with the whole implementation team. The designers 
consult the other specialists time and again and correct the project if nec-
essary. Finally, there it is, we have it, we can move on.

The tool department received the approved project. The team of 
precise, skilled experts will carve a given project in metal. These profes-
sionals are used to work with tones of material; they effortlessly cope with 
the need of micron accuracy. Their motto is professionalism as well as the 
feasibility of deadlines.

Production and technological tests. We hold our breath and look 
forward to the effect. Finally, there are the first items, wandering from hand 
to hand around the plant; they also go to the customers. First impressions, 
comments, opinions... Meanwhile, the technologists launch the  mass 
production. Injection moulding machines and robots begin to perform their 
regular, rhythmic working cycles, raw material flows through the pipes 
and the people will take care of the quality and punctuality.

The warehouse. Here, for a moment, on one of the 10,000 pallet places 
the goods will stop before they are loaded on trucks and sent to the custom-
ers. We willingly part with them. As is known, this is one of the most satisfy-
ing stages of the whole process and also the culmination of our efforts. We 
make sure that our products are delivered on time and in perfect condition.
The implementation specialists sigh with relief. In the end, they collect cus-
tomers’ opinions, take notes after which they retreat and take up new tasks.  

Spotkanie wdrożeniowe. W atmosferze burzy mózgów marketingow-
ców, projektantów, konstruktorów i narzędziowców zapadają pierwsze 
decyzje. Poprzedzone są intensywną wymianą argumentów między tymi 
od handlu a tymi od techniki i technologii. Bywa też, że twardo stąpający 
po gruncie księgowy musi sprowadzić towarzystwo na ziemię. Wreszcie 
mamy konsensus i przekazujemy projekt do następnego etapu. Takich spo-
tkań na różnym etapie tworzenia nowego wyrobu będzie jeszcze wiele.

Do pracy wkraczają konstruktorzy. W profesjonalnym programie two-
rzą projekt wyrobu a następnie konstrukcję formy. Nie tracą jednak kontak-
tu z całym zespołem wdrożeniowym, wielokrotnie konsultując szczegóły 
z innymi specjalistami i wprowadzając poprawki. Ostatecznie jest, mamy 
go, ruszamy dalej.

Produkcja i próby technologiczne. Wstrzymujemy oddech. Czekamy 
na efekt. Wreszcie są pierwsze sztuki, wędrują z rąk do rąk po całym 
zakładzie, jadą też do klientów. Pierwsze wrażenia, komentarze, opinie… 
A technolodzy w tym czasie uruchamiają seryjną produkcję. Wtryskarki 
i roboty zaczynają wykonywać swoje zwykłe, rytmiczne cykle, rurami pły-
nie z silosów surowiec a ludzie jak zwykle zadbają o jakość i terminowość. 

Magazyn. Tu na chwilę na jednym z 10 tysięcy miejsc paletowych za-
trzymają się wyroby zanim zostaną załadowane na samochody i wyruszą 
w drogę do klientów. Chętnie się z nimi rozstajemy. Wiadomo, że to jeden 
z najbardziej satysfakcjonujących nas etapów całego procesu i uwieńczenie 
naszych wysiłków.  Dbamy, aby nasze wyroby zostały dostarczone na czas 
i w nienaruszonym stanie. Zespół wdrożeniowców oddycha z ulgą. Zbiera 
tylko jeszcze i notuje opinie klientów po czym wycofuje się do nowych zadań.

Narzędziownia dostała zatwierdzony projekt. Zespół konkretnych, 
precyzyjnych fachowców wyrzeźbi wyrób w metalu. Nie straszne im są 
wielotonowe puce materiału ani konieczność mikronowych dokładności. 
Ich dewizą jest profesjonalizm a co ważne również terminowość .



12 13

POZNAJ NASZ DZIAŁ 
HANDLOWY / 
GET TO KNOW OUR SALES 
DEPARTMENT

Dyrektor Sprzedaży / Sales Director

dbam o jak najlepsze relacje z klientami / care of best relationships with 
our clients

jestem zawsze gotowy na nowe wyzwania / always ready for new challenges

cieszę się, że jestem częścią tego zespołu / proud of being part of the team

Marketing / 
Marketing 

szukamy pomysłów na nowe wzory 
i kolory produktów w oparciu 
o najnowsze trendy / work on 
creation of the innovations, colours 
and new collection every year

jesteśmy dynamiczne i pełne 
energii / dynamic and energetic 
marketing team 

wspieramy Twoją sprzedaż poprzez 
kampanie promocyjne i materiały 
reklamowe / we support your sale 
with effective advertisement and 
promotional materials

 

·

·

·

 

·

·

·

Dział Sprzedaży / Sales Team

pracujemy zespołowo by wspierać Twój biznes  / work together to support your business

słuchamy głosu klientów / listen to the voice of the clients

jesteśmy zawsze gotowi by służyć radą i odpowiadać na potrzeby klientów / 
always ready to advise and response to client's requirements

 

·

·

·
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WSPARCIE MARKETINGOWE DLA CIEBIE I TWOICH KLIENTÓW/ 
EVEN MORE MARKETING SUPPORT FOR YOU AND YOUR CLIENTS

Dodatkowa przestrzeń dla produktów. / Additional sales area.

Zbyt mało miejsca na półkach nie będzie już dla Ciebie problemem. Wykorzystaj nasze nakładki paletowe, ekspozytory i displaye do stworzenia inspiru-
jących ekspozycji w dowolnym miejscu. 
Shelf space will not be a problem any more. Use our displays and stands to create tempting product presentation in addition to your shelves.

Efektywna komunikacja marketingowa gwarancją 
sukcesu sprzedaży! /
Effective marketing communication will quarantee your 
sales success!

Atrakcyjne opakowania  oraz  etykiety z zaletami produktów zachęcą Twoich 
klientów do zakupu. 
Attractive labels  and great packaging encourage impulse buying. 

Atrakcyjna ekspozycja produktów na półkach. /
Optimal arrangement our products on your shelves.

Pomożemy Ci  zaplanować optymalne ułożenie naszych produktów na półkach 
i podpowiemy jak stworzyć atrakcyjną ekspozycję. Otrzymasz banery, plakaty i inne 
materiały reklamowe, które przyciągną uwagę Twoich klientów. 
We help you to arrange our products on your shelves efficiently. Ask for advise how 
to  create eye-catching product presentation. We offer a wide range of point of sales 
materials which attract and keep your client’s attention. 

Katalog produktów / 
Products catalogue

Inspiracje na stronie 
internetowej / 
Online inspiration

Atrakcyjne opakowania 
produktów / 
Well designed product 
packaging 

Reklamy w czasopismach 
branżowych 
i konsumenckich / 
PR and advertisements 
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ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW / 
DESIGNERS TEAM

Studio Handsome zostało założone w 2013 roku przez Dorotę i Macieja Stefańskich. 
Zajmuje się projektowaniem wzornictwa, głównie przedmiotów użytku domowego 
i produktów przeznaczonych dla dzieci. W swoim portfolio ma również realizacje 
projektów wystawienniczych oraz przestrzeni komercyjnych.  

Studio Handsome was founded in 2013 by Dorota and Maciej Stefańscy. The studio 
deals with designing mainly household goods and products intended for children. 
In its portfolio the firm has also a gallery exhibition and commercial space projects. 

Mgr sztuki Maciej Stefański - absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, studiował również w „Strate College” w Paryżu. Specjalizuje się 
w projektowaniu produktu, mebli oraz wystawiennictwa. Swoje projekty prezentował 
na licznych wystawach i festiwalach designu w Polsce oraz zagranicą. Członek zarzą-
du Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, wykładowca Polsko - Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych w Warszawie oraz pracownik Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie.

Master of fine arts Maciej Stefański - graduated from the Faculty of Design at the Acad-
emy of Fine Arts in Warsaw, studied also at the “Strate College” in Paris. He specializes 
not only in products and furniture design but also the art of arranging exhibitions. His 
projects have been presented at numerous exhibitions and festivals of design in Poland 
and abroad. Maciej Stefański is a Member of the Board of Directors of the Association of 
Industrial Forms Designers, a Lecturer of Polish - Japanese Institute of Information Technol-
ogy in Warsaw and an employee of the Academy of Fine Arts in Warsaw.

WYBIERZ NAJLEPSZE! /
CHOOSE THE BEST! 

odporne na UV / 
UV resistant

nietłukące / 
unbreakable

łatwe w czyszczeniu 
/ easy to clean

lekkie / 
lightweight

ecodesign

Każdy z wyrobów projektujemy nie tylko z dbałością o estetykę, lecz także z troską o najwyższą jakość. 
We design each product, not only with an eye for aesthetics, but also the concern of the highest quality .
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ZNAJDŹ NAS / FIND US

UL. POZNAŃSKA

LAMELA Sp. z o. o.
ul. Poznańska 4
99-400 Łowicz 
Poland

biuro@lamela.pl

tel. + 48 46 / 837 41 52
fax + 48 46 / 837 32 31

DZIAŁ HANDLU KRAJOWEGO / 
DOMESTIC TRADE DEPARTMENT
tel. +48 46 / 830 96 14
tel. +48 46 / 830 96 15
tel. +48 46 / 830 96 38
fax +48 46 / 830 96 13

DZIAŁ EKSPORTU / 
EXPORT DEPARTMENT
tel. +48 46 / 830 96 27
tel. +48 46 / 830 96 47
fax +48 46 / 830 96 13

www.lamela.pl

lamela.polska
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DO ZOBACZENIA 
W TWOIM SKLEPIE! /
LET’S MEET 
IN YOUR STORE!
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NOWOŚCI / NEW

AGAWA 30

 BELLA 64 HECA 61

NOWY ROZMIAR / NEW SIZE 
NOWA GAMA KOLORYSTYCZNA /

NEW COLOURS

LILIA DŁUTO 50

ROSA 62 UCHWYT DO KWIETNIKA BEGONIA 105
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36-37 38-39 40-41 42-43 44-4532-35

FINEZJA FINEZJA RATTAN JUKA RATTAN JUKA DŁUTOFINEZJA DŁUTO JUKA

76 77 7870-71

82-83

7972-73

84-85

74-75

FINEZJA lIlIa ORCHIDEAWENA

RUKOLA

WENUS FLORALUNA

IKEBANA

SPIS TREŚCI / 
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28
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52-53

67
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66

46-49
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64-65
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94 95

UCHWYT NA 
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117

125
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126-127

119 120-121 122116

124

114-115
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/ HOUSE AND GARDEN
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DONICE / FLOWER POTS
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ART.

5

5

5

82 8331 74

340

400

480

390

460

550

650

651

652

odporna na mróz / frost resistant 

lekka / lightweight

matowa powierzchnia / matt finish

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

AGAWA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

NOWOŚĆ
/ NEW



32 33

67>>>

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

FINEZJA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

82 84 9583

547

548

300 x 300 x 570

400 x 400 x 753

5

1

04 745605

+ art. 678

+ art. 679

+ art. 680

art. 533

art. 547

art. 548

SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

531

532

533

140 x 140 x 260

190 x 190 x 360

250 x 250 x 465

5

5

5

82 848380 81

ART.

95

01 3904 7405 56

HIT 
SPRZEDAŻOWY! 

/
BESTSELLER! 

ponadczasowy design / timeless design 

jakość premium / premium quality 

donica i wygodny wkład z uchwytami do wyciągania 

/ planter and easy insert with handle

dedykowany system nawadniający 

/ dedicated watering system 

elegancka, błyszcząca powierzchnia 

/ elegant, diamond coating
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67>>>

SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

+ art. 678

+ art. 679

+ art. 680

ART.

łatwa w utrzymaniu w czystości / easy to clean 

idealnie pasuje do mebli ogrodowych / match 

garden furtiture

odporna na zarysowania / scratch resistant

donica i wygodny wkład z uchwytami do 

wyciągania / planter and easy insert with handle

dedykowany system nawadniający / dedicated 

watering system

5

5

5

1

190 x 190 x 360

250 x 250 x 465

300 x 300 x 570

400 x 400 x 753

572

573

574

575

art. 573

art. 574

art. 575

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

FINEZJA RATTAN
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

04 7405 50 56 8483
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67>>>

ART. SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

+ art. 678

+ art. 679

+ art. 680

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

FINEZJA DŁUTO
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

art. 589

art. 590

art. 591

5

5

5

1

190 x 190 x 360

250 x 250 x 465

300 x 300 x 570

400 x 400 x 753

588

589

590

591

04 7405 50 56 8483

oryginalny wzór powierzchni / unique surface design 

odporna na zarysowania / scratch resistant 

donica i wygodny wkład z uchwytami do wyciągania / 

planter and easy insert with handle

dedykowany system nawadniający / dedicated 

watering system 

HIT 
SPRZEDAŻOWY! 

/
BESTSELLER! 
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67>>>

ART. SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

+ art. 678

+ art. 679

+ art. 680

art. 552

art. 553

art. 554

projekt bazujący na sukcesie sprzedaży donicy FINEZJA / design 

based on the sales success of the FINEZJA pot

donica i wygodny wkład z uchwytami do wyciągania / planter 

and easy insert with handle

dedykowany system nawadniający / dedicated watering system 

jakość premium / premium quality 

elegancka, błyszcząca powierzchnia / elegant, diamond coating 

82 84 9583

553

554

300 x 300 x 310

400 x 400 x 415

5

1

04 745605

82 84 958380 81

01 3904 7405 56

5

5

190 x 190 x 195

250 x 250 x 260

551

552

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

JUKA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо
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67>>>

ART. SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

+ art. 678

+ art. 679

+ art. 680

art. 595

art. 596

art. 597

50 848304 745605

5

5

5

1

190 x 190 x 195

250 x 250 x 260

300 x 300 x 310

400 x 400 x 415

594

595

596

597

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

JUKA RATTAN
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

projekt bazujący na sukcesie sprzedaży donicy FINEZJA / design based on the sales success of the FINEZJA pot

łatwa w utrzymaniu w czystości / easy to clean 

idealnie pasuje do mebli ogrodowych / match garden furniture

odporna na zarysowania / scratch resistant

donica i wygodny wkład z uchwytami do wyciągania / planter and easy insert with handle

dedykowany system nawadniający / dedicated watering system
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67>>>

ART. SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

+ art. 678

+ art. 679

+ art. 680

oryginalny wzór powierzchni / unique surface design 

odporna na zarysowania / scratch resistant 

donica i wygodny wkład z uchwytami do wyciągania 

/ planter and easy insert with handle

dedykowany system nawadniający / dedicated 

watering system 

art. 599

art. 600

art. 601

5

5

5

1

190 x 190 x 195

250 x 250 x 260

300 x 300 x 310

400 x 400 x 415

598

599

600

601

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

JUKA DŁUTO
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

50 848304 745605
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5

5

5

82 848380 81

01 04 05

67>>>

SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

+ art. 683

+ art. 684

+ art. 685

art. 536

art. 546

art. 549

82 84 958304 745605

5

1

546

549

95

39 7456

534

535

536

140

190

250

300

400

261

364

465

570

753

ART.

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

LILIA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

łagodny, okrągły kształt  /soft round 

shape design 

dedykowany system nawadniający / 

dedicated watering system 

jakość premium / premium quality 

elegancka, błyszcząca powierzchnia / 

elegant diamond coating 
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5

5

5

>>>

SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

ART.

+ art. 683

+ art. 684

art. 726

art. 727

67

łagodny, okrągły kształt  /soft round shape design 

dedykowany system nawadniający / dedicated 

watering system 

jakość premium / premium quality 

oryginalny wzór powierzchni / unique surface design

364

465

570

190

250

300

725

726

727

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

LILIA DŁUTO
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

84835004 745605

NOWOŚĆ
/ NEW
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>>>

ART.

66

piękny, łagodny kształt / beautiful soft design 

w modnych kolorach / in trendy colours 

wiele rozmiarów / available in a range of sizes 

dopasowane podstawki w każdym rozmiarze 

i kolorze /matching saucer in every size&colour

matowa powierzchnia / matt finish 

10

10 

10

10

5

10

110

125

145

165

190

100

102

116

134

153

176

95

385

386

387

388

389

384
+ art. 602

+ art. 603

+ art. 604

+ art. 605

+ art. 606

art. 385

art. 386

art. 387

art. 388

art. 389

PODSTAWKA / SAUCER

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

FIOŁEK
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

39

39

54

54

84

80

80

95

03

03

81

01

01

96
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>>>

ART.

66

piękny, łagodny kształt / beautiful soft round 

shape design 

w modnych kolorach / in trendy colours 

wiele rozmiarów / available in a range of sizes 

dopasowane podstawki w każdym rozmiarze 

i kolorze /matching saucers in every size&colour

elegancka błyszcząca powierzchnia / luxurious 

diamond coating

10

10

5

5

5

201

202

203

204

205

135

155

180

210

250

119

137

159

185

220

10

10

5

5

199

200

206

207

100

120

300

360

87

104

265

316

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

MAGNOLIA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

01

01

54

54

80

03

03

56

56

51

51

81 83

28

28

52

52

84

39

39

74 95 96

80 81 83 847471 72

70

95 96

03 54 80

05

39

NEW

05 NEW

+ art. 602

+ art. 603

+ art. 604

+ art. 605

+ art. 606

+ art. 607

+ art. 608

+ art. 609

art. 200

art. 201

art. 202

art. 203

art. 204

art. 205

art. 206

art. 207

PODSTAWKA / SAUCER



56 57



58 59

ART.

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

MAGNOLIA LUX
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

5

5

206 

207

300

360

265

316

71 7270
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ART.

48

40

95 x 120 x 100

110 x 120 x 130

635

636

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

HECA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

nie tylko do ziół / not only for herbs

do zestawiania w dowolnych konfiguracjach  / mix, 

match and play 

zawsze świeże zioła w kuchni / always fresh herbs in 

your kitchen

jakość premium / premium quality 

74

95

03

80

39

81

82

96

93

78

Mieszaj!
Mix!

Łącz! 
Match!

Baw się! 
Play!
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w modnych, pięknych, pastelowych 

kolorach / in trendy, beautiful soft colours

modny ażur / trendy openwork design 

wiele możliwości aranżacji / many 

possibilities of interior decoration

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

ROSA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

NOWOŚĆ
/ NEW

HIT 
SPRZEDAŻOWY! 

/
BESTSELLER! 

10

10

10

69 8205 66 6867

655

656

657

115

130

145

122

135

153

ART.

653

654

300 x 117 x 122

380 x 129 x 135

10

10

ART.
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DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

BELLA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

w modnych, pięknych, pastelowych kolorach / 

in trendy, beautiful soft colours

romantyczny styl / romantic style

modny ażur / trendy openwork design 

wiele możliwości aranżacji / many possibilities 

of interior decoration

10

10

10

69 8205 66 6867

690

691

692

115

130

145

122

135

153

ART.

688

689

300 x 117 x 122

380 x 129 x 135

10

10

ART.

NOWOŚĆ
/ NEW
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ART.

10

10

10 

5

5

5

5

5

602

603

604

605

606

607

608

609

112

126

145

169

197

234

281

337

12

18

21

24

29

34

41

48

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

PODSTAWKA / SAUCER 
Blumentopfuntersetzer / Soucoupe / Подставка для цветовi 

PODSTAWKI PASUJĄ 
DO DONICZEK FIOŁEK 
I MAGNOLIA / SAUCERS 
FITS TO FIOŁEK AND 
MAGNOLIA PLANT POTS

art. 602

art. 200art. 199

art. 385art. 384

art. 603

art. 201

art. 386

art. 604

art. 202

art. 387

art. 605

art. 203

art. 388

art. 606

art. 204

art. 607

art. 205

art. 608

art. 206

art. 609

art. 207

art. 389

39

74

54

8380

56

84

03 51

81

28 5201

95 96

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

SYSTEM NAWADNIAJĄCY / WATERING SYSTEM

683

684

685

678

679

680

250 

300 

400 

250 X 250

300 X 300

400 X 400

1

1

1

1

1

1

ART.

ART.

04

04

JUKA
RATTAN

JUKA 
DŁUTO

JUKAFINEZJA FINEZJA
RATTAN

FINEZJA 
DŁUTO

LILIA LILIA
DŁUTO

32

46

36

50

38 40 42 44>>>

>>>

>>>

>>>

>>> >>> >>> >>>

05 NEW
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OSŁONKI DO STORCZYKÓW / 

POTS FOR ORCHIDS
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ART.

10350 x 150 x 150633

DOM I OGRÓD / OSŁONKI DO STORCZYKÓW /
HOUSE AND GARDEN / POTS FOR ORCHIDS /

LUNA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

80 81

16

74

11 59

05 NEW

w kolorach pełnych i transparentnych 

/ in solid and transparent colours

nie tylko do storczyków / not only for orchids 

idealna do zioł i kompozycji kwiatowych 

/ ideal also for herbs and flower arrangements 
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ART.

w kolorach pełnych i transparentnych 

/ in solid and transparent colours

niespotykany design / unique design 

nie tylko do storczyków / not only for orchids 

idealna do zioł i kompozycji kwiatowych 

/ ideal also for herbs and flower arrangements 

10350 x 150 x 160634

DOM I OGRÓD / OSŁONKI DO STORCZYKÓW /
HOUSE AND GARDEN / POTS FOR ORCHIDS /

WENA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

80 81

16

74

11 59

05 NEW
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ART.

5125 x 125 x 200377

DOM I OGRÓD / OSŁONKI DO STORCZYKÓW /
HOUSE AND GARDEN / POTS FOR ORCHIDS /

FINEZJA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

80 817439 05 NEW

idealnie dopasowana do rozmiaru doniczki 

produkcyjnej / orchid container proof 

podwyższenie w dnie dla lepszego nawodnienia 

i lepszej cyrkulacji powietrza / elevated bottom for 

hydration and aeration of orchid roots

w kolorach pełnych i transparentnych /in solid and 

transparent colours

11 2516 26 59



76 77

ART.

idealnie dopasowana do rozmiaru doniczki 

produkcyjnej / orchid container proof 

podwyższenie w dnie dla lepszego nawodnienia 

i lepszej cyrkulacji powietrza / elevated bottom for 

hydration and aeration of orchid roots

w kolorach pełnych i transparentnych /in solid and 

transparent colours

ART.

55170128379

DOM I OGRÓD / OSŁONKI DO STORCZYKÓW /
HOUSE AND GARDEN / POTS FOR ORCHIDS /

LILIA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

11 25

80

16

39

26

81

59

74

idealnie dopasowana do rozmiaru doniczki 

produkcyjnej / orchid container proof 

podwyższenie w dnie dla lepszego nawodnienia 

i lepszej cyrkulacji powietrza / elevated bottom for 

hydration and aeration of orchid roots

w kolorach pełnych i transparentnych /in solid and 

transparent colours

05 NEW

146200375

DOM I OGRÓD / OSŁONKI DO STORCZYKÓW /
HOUSE AND GARDEN / POTS FOR ORCHIDS /

WENUS
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

11 25

80

16

39

26

81

59

74 05 NEW
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ART.

5127 x 127 x 168378

DOM I OGRÓD / OSŁONKI DO STORCZYKÓW /
HOUSE AND GARDEN / POTS FOR ORCHIDS /

FLORA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

11 25

80

16

39

26

81

59

74 05 NEW

ART.

idealnie dopasowana do rozmiaru doniczki 

produkcyjnej / orchid container proof 

podwyższenie w dnie dla lepszego nawodnienia 

i lepszej cyrkulacji powietrza / elevated bottom for 

hydration and aeration of orchid roots

w kolorach pełnych i transparentnych /in solid and 

transparent colours

idealnie dopasowana do rozmiaru doniczki 

produkcyjnej / orchid container proof 

podwyższenie w dnie dla lepszego nawodnienia 

i lepszej cyrkulacji powietrza / elevated bottom 

for hydration and aeration of orchid roots

10140125376

DOM I OGRÓD / OSŁONKI DO STORCZYKÓW /
HOUSE AND GARDEN / POTS FOR ORCHIDS /

ORCHIDEA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

11 2516 261900 24



80 81

PODSTAWY DO KOMPOZYCJI / 

COMPOSITION BASIS



82 83

DOM I OGRÓD / PODSTAWY DO KOMPOZYCJI /
HOUSE AND GARDEN / COMPOSITION BASIS /

IKEBANA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

04

04

05

05

40620

40

20

190 x 190

390 x 170

190

618

619

ART.

ART.



84 85

6

6

230

300

101

132

316

317

DOM I OGRÓD / PODSTAWY DO KOMPOZYCJI /
HOUSE AND GARDEN / COMPOSITION BASIS /

MISA RUKOLA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

ART.

8374 8239 5204 56



86 87

SKRZYNKI BALKONOWE / 

BALCONY TROUGHS



88 89

ART.

31 8382

5290 x 290 x 240637

DOM I OGRÓD / SKRZYNKI BALKONOWE /
HOUSE AND GARDEN / BALCONY TROUGHS /

LOBELIA DONICA BALUSTRADOWA /
LOBELIA RAILING PLANTER
Balcon Blumenkasten / Jardinière / Балконный ящнк для цветов

pasuje do każdej balustrady o maksymalnej szerokości 

6 cm / fits every type of balcony up to width of 6 cm

zawiera dwa solidne mocowania /includes two 

strong fixators

łatwy montaż / fixed in seconds

optymalna ilość miejsca na system korzeniowy roślin / 

optimal place for roots

gumowe mocowania zapobiegające przesuwaniu 

się po balustradzie / rubber fixators prevent moving 

around balustrade

74



90 91

ART.

31 74 8382

5

5

400 x 170 x 160

600 x 170 x 160

639

640

DOM I OGRÓD / SKRZYNKI BALKONOWE /
HOUSE AND GARDEN / BALCONY TROUGHS /

LOBELIA SKRZYNKA BALKONOWA /
LOBELIA BALCONY TROUGH
Balcon Blumenkasten / Jardinière / Балконный ящнк для цветов

91>>>CLICK

UCHWYT DO SKRZYNKI BALKONOWEJ 
LOBELIA / BALCONY HOLDER LOBELIA

+ art. 638art. 639

art. 640

system nawadniający w dnie /watering system in the bottom 

zintegrowana podstawka /integrated saucer

zawsze piękne i zdrowe rośliny /always beautiful and healthy 

plants

31 74 8382

art. 638 + art. 639

+ art. 640

638 20

ART.

90>>>

LOBELIA SKRZYNKA BALKONOWA / 
LOBELIA BALCONY TROUGH

DOM I OGRÓD / SKRZYNKI BALKONOWE /
HOUSE AND GARDEN / BALCONY TROUGHS /

UCHWYT DO SKRZYNKI BALKONOWEJ LOBELIA /
LOBELIA BALCONY HOLDER
Griff fűr Balkonblumenkasten  / Poignèe „5” por le pot  / Держателъ на  „5”-орку для балконного ящика



92 93

429

500

430

431

432

346

349

347

348

400 x 187 x 147

500 x 187 x 147

600 x187 x 147

800 x187 x 147

5

5

5

5

5

10

10

10

10

ART. ART.

31 35 83

>>>

>>> >>>

UCHWYT NA “5-TKĘ” DO SKRZYNKI 
BALKONOWEJ / BALCONY HOLDER

+ art. 413

DOM I OGRÓD / SKRZYNKI BALKONOWE /
HOUSE AND GARDEN / BALCONY TROUGHS /

BRATEK
Balcon Blumenkasten / Jardinière / Балконный ящнк для цветов

05 31 35 8382

+ art. 439

+ art. 501

+ art. 440

+ art. 441

art. 346

art. 349

art. 347

art. 348

95

94

95

400 x 187 x 147

500 x 187 x 147

600 x187 x 147

800 x187 x 147

1000 x187 x 147

94>>>

UCHWYT NA “5-TKĘ” DO SKRZYNKI 
BALKONOWEJ / BALCONY HOLDER

+ art. 413

+ art. 439

+ art. 501

+ art. 440

+ art. 441

+ art. 434

art. 429

art. 500

art. 430

art. 431

art. 432

PODSTAWKA DO SKRZYNKI 
BALKONOWEJ / BALCONY SAUCER

DOM I OGRÓD / SKRZYNKI BALKONOWE /
HOUSE AND GARDEN / BALCONY TROUGHS /

NATURA
Balcon Blumenkasten / Jardinière / Балконный ящнк для цветов

PODSTAWKA DO SKRZYNKI 
BALKONOWEJ / BALCONY SAUCER



94 95

05 31 35 8382

93>>>

92>>>

NATURA 

BRATEK

DOM I OGRÓD / SKRZYNKI BALKONOWE /
HOUSE AND GARDEN / BALCONY TROUGHS /

UCHWYT NA "5-TKĘ" DO SKRZYNKI 
BALKONOWEJ / BALCONY HOLDER
Griff fűr Balkonblumenkasten  / Poignèe „5” por le pot  / Держателъ на  „5”-орку для балконного ящика

413 40

ART.

+ art. 429

+ art. 500

+ art. 430

+ art. 431

+ art. 432

+ art. 346

+ art. 349

+ art. 347

+ art. 348

art. 413

art. 413

pasuje do różnych typów balustrad / fits to different kinds of  balustrades

unikalna możliwość mocowania bezpośrednio do ściany / unique function 

of direct fixing

439

501

440

441

434

370 x 160 x 28

470 x 160 x 28

570 x 160 x 28

770 x 160 x 28

974 x 160 x 28

5

5

5

5

5

ART.

31 35 83

DOM I OGRÓD / SKRZYNKI BALKONOWE /
HOUSE AND GARDEN / BALCONY TROUGHS /

PODSTAWKA DO SKRZYNKI BALKONOWEJ / 
BALCONY SAUCER
 Untersetzer für Balkon Blumenkasten / Plateau pour jardinière / Подставка для балконного ящика

art. 434

art. 432

art. 441

art. 431

art. 348

art. 440

art. 430

art. 347

art. 501

art. 500

art. 349

art. 439

art. 429

art. 346

PODSTAWKI PASUJĄ DO SKRZYNEK BALKONOWYCH NATURA I BRATEK / 
SAUCERS FITS TO NATURA AND BRATEK BALCONY TROUGH

05 82



96 97

KWIETNIKI / 

FLOWER BOXES



98 99

ART. ART.

5 5190 x 560 x 365 190 x 560 x 365564

04 7405 56 8483

DOM I OGRÓD / KWIETNIKI /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER BOXES /

WERBENA
Blumenkasten / Balconière / Цветник

631

DOM I OGRÓD / KWIETNIKI /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER BOXES /

WERBENA DŁUTO
Blumenkasten / Balconière / Цветник

04 7405 50 56 8483

korpus i wygodny wkład z uchwytami do 

wyciągania / planter and easy insert with handle

dedykowany system nawadniający / dedicated 

watering system 

korpus i wygodny wkład z uchwytami do 

wyciągania / planter and easy insert with handle

oryginalny wzór powierzchni / 

unique surface design 

dedykowany system nawadniający / 

dedicated watering system SYSTEM NAWADNIAJĄCY / WATERING SYSTEM 

zawsze piękne i zdrowe rośliny / always beautiful and healthy plants

SYSTEM NAWADNIAJĄCY / WATERING SYSTEM 

zawsze piękne i zdrowe rośliny / always beautiful and healthy plants



100 101

ART.

5190 x 560 x 365

DOM I OGRÓD / KWIETNIKI /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER BOXES /

WERBENA RATTAN
Blumenkasten / Balconière / Цветник

629

04 7405 50 56 8483

korpus i wygodny wkład z uchwytami do 

wyciągania / planter and easy insert with handle

idealnie pasują do mebli ogrodowych/ suit for 

garden furtiture

dedykowany system nawadniający/dedicated 

watering system 

odorny za zarysowania /scratch resistance

SYSTEM NAWADNIAJĄCY / WATERING SYSTEM 

zawsze piękne i zdrowe rośliny / always beautiful and healthy plants



102 103

ART. ART.

5 5

04 7405 56 8483

190 x 560 x 195556

DOM I OGRÓD / KWIETNIKI /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER BOXES /

BEGONIA
Blumenkasten / Balconière / Цветник

105>>>

UCHWYT DO KWIETNIKA BEGONIA 
/ BALCONY HOLDER BEGONIA

+ art. 623

190 x 560 x 195627

DOM I OGRÓD / KWIETNIKI /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER BOXES /

BEGONIA DŁUTO
Blumenkasten / Balconière / Цветник

04 7405 50 56 8483

UCHWYT DO KWIETNIKA BEGONIA 
/ BALCONY HOLDER BEGONIA

+ art. 623

105>>>

korpus i wygodny wkład z uchwytami do 

wyciągania / planter and easy insert with handle

dedykowane solidne uchwyty / dedicated strong 

balcony holders

korpus i wygodny wkład z uchwytami do wyciągania / planter and 

easy insert with handle

oryginalny wzór powierzchni / unique surface design 

dedykowane solidne uchwyty /dedicated strong balcony holders



104 105

ART.

5190 x 560 x 195

DOM I OGRÓD / KWIETNIKI /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER BOXES /

BEGONIA RATTAN
Blumenkasten / Balconière / Цветник

625

04 7405 50 56 8483

+ art. 623

DOM I OGRÓD / KWIETNIKI /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER BOXES /

UCHWYT DO KWIETNIKA BEGONIA / 
BALCONY HOLDER BEGONIA
Griff fűr Balkonblumenkasten  / Poignèe por le pot  / Держателъ для балконного ящика

623 20

ART.

04

105>>>

UCHWYT DO KWIETNIKA BEGONIA 
/ BALCONY HOLDER BEGONIA

korpus i wygodny wkład z uchwytami do wyciągania / planter and 

easy insert with handle

idealnie pasują do mebli ogrodowych / suit for garden furtiture

odporny na zarysowania / scratch resistant

dedykowane solidne uchwyty / dedicated strong balcony holders

NOWOŚĆ
/ NEW



106 107

/ CEMETERY LINE



108 109

KOLEKCJA NAGROBKOWA /
CEMETERY LINE /

MISA RUKOLA / BOWL RUKOLA
Schüssel / Coupe /Миска

KOLEKCJA NAGROBKOWA /
CEMETERY LINE /

IKEBANA
KWADRATOWA, PROSTOKĄTNA, OKRĄGŁA /
SQUARE, RECTANGULAR, ROUND

Ikebana / Ikebana / Икебана

04

04

05

05

620

190 x 190

390 x 170

190

618

619

ART.

ART.

40

40

20

6

6

82 5204

ART.

316

317

230

300

101

132



110 111

10

10

395 x 155

435 x 195

453

503

KOLEKCJA NAGROBKOWA /
CEMETERY LINE /

ZNICZÓWKA OWALNA / SAUCER FOR LIGHT 
Abstellplatte für Friedhofskerzen / Dessous de lampions  / Подставка для свечей и лампад

04 52 50

ART.

KOLEKCJA NAGROBKOWA /
CEMETERY LINE /

FLAKON NISKI ETNA / VASE SMALL

FLAKON WYSOKI ETNA / VASE LARGE
Vase / Vase de cimetière / Базон высокий

04 5450 52

10

10

ART.

527

528

170

195

300

390



112 113

/  CHRISTMAS



114 115

>>>

531

532

533

140 x 140 x 260

190 x 190 x 360

250 x 250 x 465

5

5

5

ART.

+ art. 678

+ art. 679

+ art. 680

art. 533

art. 547

art. 548

67

82

82

83

84

84

83

547

548

300 x 300 x 570

400 x 400 x 753

5

1

04 745605

SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

DOM I OGRÓD / DONICE /
HOUSE AND GARDEN / FLOWER POTS /

FINEZJA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

01 04 7405 56

HIT 
SPRZEDAŻOWY! 

/
BESTSELLER! 

ponadczasowy design / timeless design 

jakość premium / premium quality 

donica i wygodny wkład z uchwytami do wyciągania 

/ planter and easy insert with handle

dedykowany system nawadniający 

/ dedicated watering system 

elegancka, błyszcząca powierzchnia 

/ elegant, diamond coating



116 117

>>>

+ art. 678

+ art. 679

+ art. 680

ART.

67

SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

BOŻE NARODZENIE /
CHRISTMAS /

FINEZJA DŁUTO
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

art. 589

art. 590

art. 591

5

5

5

1

190 x 190 x 360

250 x 250 x 465

300 x 300 x 570

400 x 400 x 753

588

589

590

591

04 7405 50 56 8483

oryginalny wzór powierzchni 

/ unique surface design 

odporna na zarysowania / scratch resistant 

donica i wygodny wkład z uchwytami do 

wyciągania / planter and easy insert 

with handle

dedykowany system nawadniający / 

dedicated watering system 

5

5

5

82 8301 04 05

67>>>

SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

+ art. 683

+ art. 684

+ art. 685

art. 536

art. 546

art. 549

82 8304 745605

5

1

546

549

7456

534

535

536

140

190

250

300

400

261

364

465

570

753

ART.

BOŻE NARODZENIE /
CHRISTMAS /

LILIA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

84

84



118 119

>>>

+ art. 678

+ art. 679

+ art. 680

art. 552

art. 553

art. 554

67

ART. SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

82 84

84

83

553

554

300 x 300 x 310

400 x 400 x 415

5

1

04 745605

5

5

190 x 190 x 195

250 x 250 x 260

551

552

BOŻE NARODZENIE /
CHRISTMAS /

JUKA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

82 8301 04 05 7456

67>>>

ART. SYSTEM NAWADNIAJĄCY / 
WATERING SYSTEM

+ art. 678

+ art. 679

+ art. 680

art. 599

art. 600

art. 601

848304 7450 5605

5

5

5

1

190 x 190 x 195

250 x 250 x 260

300 x 300 x 310

400 x 400 x 415

598

599

600

601

BOŻE NARODZENIE /
CHRISTMAS /

JUKA DŁUTO
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо



120 121

ART.

66>>>

PODSTAWKA / SAUCER

10

10

5

5

5

201

202

203

204

205

135

155

180

210

250

119

137

159

185

220

10

10

5

5

199

200

206

207

100

120

300

360

87

104

265

316

BOŻE NARODZENIE /
CHRISTMAS /

MAGNOLIA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

01 54 565128 52

837471 7270

+ art. 602

+ art. 603

+ art. 604

+ art. 605

+ art. 606

+ art. 607

+ art. 608

+ art. 609

art. 200

art. 201

art. 202

art. 203

art. 204

art. 205

art. 206

art. 207

01 54

54

565128 52 8374 05

05

NEW

NEW



122 123

ART.

10350 x 150 x 150633

BOŻE NARODZENIE /
CHRISTMAS /

LUNA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

74 59

BOŻE NARODZENIE /
CHRISTMAS /

WENA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

ART.

10350 x 150 x 160634

74 5905 NEW 05 NEW



124 125

66>>>

+ art. 602

+ art. 603

+ art. 604

+ art. 605

+ art. 606

art. 385

art. 386

art. 387

art. 388

art. 389

PODSTAWKA / SAUCER

BOŻE NARODZENIE /
CHRISTMAS /

FIOŁEK
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

5401

6

6

230

300

101

132

316

317

BOŻE NARODZENIE /
CHRISTMAS /

MISA RUKOLA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

ART.

8374 825204 56

ART.

10

10 

10

10

5

10

110

125

145

165

190

100

102

116

134

153

176

95

385

386

387

388

389

384



126 127

BOŻE NARODZENIE /
CHRISTMAS /

IKEBANA
Blumentopf / Pot de fleurs / Кашпо

04

04

05

05

40620

40

20 

190 x 190

390 x 170

190

618

619

ART.

ART.



Druk:
F.P.H.U. Drukarnia Millenium, bogdan@drukmillenium.pl

Opracowanie graficzne: 
Studio Graficzne Baobaby, www.baobabystudio.pl

Foto: 
ArtGraph Sp. z o.o., www.artgraph.pl
Dawid Olczak
© Shutterstock: 58355068 / 96396536 / 204056470 / 223147579 / 299674343 / 305129615 / 326492432

KOLORYSTYKA / COLOUR

KOLORY PEŁNE / SOLID COLOURS 

CZERWONY /RED

ŻÓŁTY / YELLOW

CZARNY / BLACK

BIAŁY / WHITE

BORDOWY / DARK RED

CEGLASTY / TERRACOTTA

ZIELONY CIEMNY / DARK GREEN

ZIELONY JASNY / LIGHT GREEN

GRAFIT / GRAPHITE

SREBRNY / SILVER

ZŁOTY / GOLD

BIAŁA PERŁA / WHITE PEARL

CAPPUCCINO / CAPPUCCINO

 CREMA

SILVER

OLD GOLD

KREMOWY / CREAM-COLORED

FUKSJA / FUCHSIA

LIMONKA / LIME

ANTRACYT / ANTHRACITE

MOKKA / MOCHA

FRAPPE / FRAPPE

WANILIOWY / VANILA

DYNIOWY / PUMPKIN

01

03

04

05

28

31

35

39

50

51

52

54

56

70

71

72

74

80

81

82

83

84

95

96

KOLORY TRANSPARENTNE / 
TRANSPARENT COLOURS 

BEZBARWNY / TRANSPARENT COLOURLESS

FIOLETOWY TRANSPARENTNY / TRANSPARENT PURPLE

ZIELONY TRANSPARENTNY / TRANSPARENT GREEN

RÓŻOWY TRANSPARENTNY / TRANSPARENT PINK

POMARAńCZOWY TRANSPARENTNY / TRANSPARENT ORANGE

ŻÓŁTY TRANSPARENTNY / TRANSPARENT YELLOW

CZERWONY TRANSPARENTNY / TRANSPARENT RED

BEZBARWNY / COLOURLESS

MIęTOWY/ MINT

PUDROWY RÓŻ/ POWDER ROSE 

JASNY BEŻ/NUDE

JASNY SZARY/ LIGHT GREY 

00

11

16

19

24

25

26

59

66

67

68

69

SYMBOLE / LEGEND

NUMER ARTYKUŁU / ARTICLE NUMBER

ILOŚĆ W OPAKOWANIU / NO PCS PER PACK

OBJĘTOŚĆ / VOLUME

ŚREDNICA / DIAMETER

WYSOKOŚĆ / HEIGHT

DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ, WYSOKOŚĆ WYROBU / 

ARTICLE LENGTH, WIDTH, HEIGHT

DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ WYROBU / 

ARTICLE LENGTH, WIDTH

ART.

NEW!

MIESZAJ, ŁĄCZ, BAW SIĘ! / 
MIX, MATCH AND PLAY

MIX/F

MIX/P

78

93
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