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Meble firmy KETTLER to jakość na najwyższym światowym poziomie, uzyskana dzięki ponad 65 letniemu 
doświadczeniu oraz regularnym kontrolom jakości. Wiele modeli produkowanych jest w  Niemczech, 
a pozostałe mają prawo do posługiwania się znakiem jakości TUV-/GS-tested. Normy wyznaczone przez 
ten znak stają się standardem firmy KETTLER.

Cechy wyróżniające meble KETTLER:

Wysoki poziom komfortu

Długowieczność i ergonomia

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Łatwość w pielęgnacji

Nowoczesność i innowacyjność w doborze materiałów

Doskonałość projektu

Materiały:
Aluminium użyte do produkcji stelaży stołów i foteli KETTLER jest trwałe, nie rdzewieje, aby nadać mu elegancki 
wygląd pokryte jest farbą proszkową.
Kettalux® i Kettalux Plus® to 2-komponentowe tworzywo. Rdzeń, wykonywany jest z surowców wtórnych 
pochodzących z własnej produkcji, pokryty jest wysokiej jakości łatwym w pielęgnacji tworzywem sztucznym. 
Powierzchnia pokryta jest utwardzanym promieniami UV lakierem. Blaty stołów wykonane z tego materiału są, 
więc bardzo praktyczne i trwałe w użytkowaniu a przy tym lekkie. 
Drewno używane przez firmę KETTLER jest produkowane metodami ekologicznymi, posiada certyfikat FSC. 
Technorattan – meble wykonane z tego materiału wiernie naśladują naturę, a jednocześnie są komfortowe ze 
względu na ergonomię i walory użytkowe. 
Tkanina -  w celu uzyskania mebla niezwykle lekkiego, który dopasowuje się do kształtu ciała, KETTLER stworzył 
tzw. „tkaninę z  charakterem”. Tkanina przepuszcza powietrze, co wyraźnie widać w  jej luźnej strukturze 
tkania. Ponadto włókna tkaniny zewnętrznej są przyjazne dla skóry, odporne na działanie preparatów 
przeciwsłonecznych i promieniowania UV, nieprzemakalne i szybkoschnące.

Wyłożenia
Komfort zaczyna się od dobrej tapicerki: Firma KETTLER jest tego świadoma, dlatego podczas produkcji wyłożeń 
dba o dopasowane do kształtu ciała formy i wysokiej jakości materiały. Rdzeń z pianki bezfreonowej zachowuje 
kształt i  jednocześnie jest bardzo elastyczny. Owinięty markową włókniną powoduje, że tkanina przepuszcza 
powietrze a  wypełnienie charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością. Tapicerka składa się ze szlachetnych, 
łatwych w pielęgnacji materiałów wysokiej jakości. Do nadruku naszych atrakcyjnych wzorów stosujemy farby 
ekologiczne, zachowujące trwałość kolorów nawet pod wpływem działania intensywnego światła dziennego. 
Włókno akrylowe dralon, jest stosowane w poduszkach firmy KETTLER w wielu wzorach i sprawia, że są one 
wyjątkowo trwałe i zachowują swój kształt. Dzięki odporności tego sprawdzonego włókna na działanie światła 
i warunki atmosferyczne powłoki i poduszki zachowują kolory oraz kształt
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HAPPY
wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Fotel
0310202-5200 biały/turkusowy

Fotel
0310202-5100 biały/piaskowy

Stół 80 x 80 cm
0307018-5000 biały

Stół 140 x 95 cm
0307020-5000 biały
Stół 160 x 95 cm
0307021-5000 biały

Fotel
0310202-5400 biały/koralowy

Fotel
0310202-5300 biały/limonkowy

• wygodne, atrakcyjne fotele, o bardzo trwałych kolorach
• lekkie, bardzo stabilne, łatwe w obsłudze i pielęgnacji
• sztaplowane, gwarantują oszczędność miejsca przy przechowywaniu
• najwyższa trwałość dzięki wysokiej jakości tworzywa sztucznego i sposobie wykonania
• wysoki komfort siedzenia przez ergonomiczne dostosowanie siedzenia / oparcia
• odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV
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AVALON
aluminium/textilene

Fotel wielopozycyjny
0100101-0600 srebrny-grafit
0100101-7600 antracyt-grafit

Krzesło
0100102-0600 srebrny-grafit
0100102-7600 antracyt-grafit

Stół obiadowy rozkładany 
160/210 x 95 x 74 cm 
Aluminium, HPL

0101735-0200 - srebrny-antracyt
0101735-7200 - antracyt-antracyt

FLOAT 220 x 95 cm - stelaż stołu
0103925-0000 srebrny
0103925-7000 antracyt

HPL 220 x 95 cm - blat do stołu 
0104225-7200 - antracyt 

Taboret
0104703-0600 srebrny-grafit
0104703-7600 antracyt-grafit

RODZAJ SZYCIA - KTH 2
DESEŃ - 886

RODZAJ SZYCIA – KTH 7
DESEŃ - 895

RODZAJ SZYCIA – KTH 7
DESEŃ - 898

• elegancka linia
• fotel wielopozycyjny wyposażony w 4-stopniową regulację oparcia
• wysokiej jakości tkanina zewnętrzna, przewiewna, szybko wysycha jest wyjątkowo trwała i zapewnia wysoki komfort siedzenia
• odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
• podłokietnik złożony z  dwóch elementów: dolna część wykonana ze wzmocnionego szkliwem tworzywa sztucznego, zaś górna 

z lakierowanego tworzywa.

Stół składany 100 cm Ø 
aluminium/HPL
0105116 – 0200 - srebrny-antracyt
0105116 - 7200 - antracyt-antracyt

Stół składany 120 x 80 
cm aluminium/HP
0105126 - 0200 - srebrny-antracyt
0105126 - 0200 – antracyt-antracyt
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FORMA II SECOFLEX®
aluminium/textilene

Fotel wielopozycyjny
0104701-0600 srebrny - grafit
0104701-1600 szampański-grafit
0104701-7600 antracyt-antracyt

Krzesło sztaplowane
0104702-0600 srebrny - grafit
0104702-1600 szampański-grafit
0104702-7600 antracyt-antracyt

Stół obiadowy rozkładany 159/219 x 94 x 74 cm
Kettalux plus
EDGE  0101923-0500 - srebrny-antracyt 
CUBIC 0301823-0510 - srebrny-antracyt

Edge 160 x 95 cm – stelaż stołu
0104021-0000 srebrny

HPL 160 x 95 cm - blat do stołu
0104221-7100 - antracyt

Taboret
0104703-0600 srebrny - grafit
0104703-1600 szampański-grafit
0104703-7600 antracyt-antracyt

Leżak
0104715-0600 srebrny - grafit
0104715-1600 szampański-grafit
0104715-7600 antracyt-antracyt

* propozycja modułowa stołów ogrodowych na str. 18

RODZAJ SZYCIA - KTH 2
DESEŃ - 888

RODZAJ SZYCIA – KTH 2
DESEŃ - 519

RODZAJ SZYCIA – KTH 7
DESEŃ - 871

• wyjątkowo atrakcyjny design i wysoka jakość materiału i wykonania zapewniają długowieczność produktu
• wyczuwalny komfort siedzenia dzięki specjalnie opatentowanemu mechanizmowi regulacji i sprężystości oparcia SECOFLEX®
• aluminiowy stelaż z funkcją składania
• fotel wielopozycyjny posiada 4 - stopniową regulację oparcia
• odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
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BASIC PLUS
aluminium/textilene

Fotel wielopozycyjny
0301201-0000 srebrny-grafit

Leżak
0301214-0000 srebrny-grafit

Krzesło sztaplowane
0301202-0000 srebrny-grafit

Stół 160 x 95 cm
0301821-0000 srebrny-grafitowy

Ławka dwuosobowa
0301211-0000 srebrny-grafit

Taboret
0301203-0000 srebrny-grafit

Fotel Relax
0301216-0000 srebrny-grafit

• przyjemna dla skóry tkanina zewnętrzna, przepuszczalna i szybkoschnąca
• oparcie ze stabilnego, nieodkształcającego się tworzywa
• solidna i ładna forma stelażu aluminiowego
• fotel wielopozycyjny z 4 - stopniową regulacją oparcia
• wysoka jakość produkcji i materiału zapewnia niespotykaną trwałość w użytkowaniu produktu
• odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

RODZAJ SZYCIA - KTA 1
DESEŃ - 575

RODZAJ SZYCIA – KTA 2
DESEŃ - 856

RODZAJ SZYCIA – KTA 3
DESEŃ - 770

6



MEMPHIS
aluminium/textilene/teak

Fotel wielopozycyjny 
0103501-7200 antracyt-brąz
0103501-1000 szampański-mokka

EDGE 160 x 95 - stelaż stołu
0104021-7000 antracyt

TEAK 160 x 95 cm – blat do stołu
0104221-8000 teak - drewno naturalne/listwy

Fotel sztaplowany
0103502-7200 antracyt-brąz
0301202-1000 szampański-mokka

Taboret
0103503-7200 antracyt-brąz
0103503-1000 szampański -mokka

Leżak
0103505-7200 antracyt-brąz
0103505-1000 szampański-mokka

HPL 160 x 95 cm – blat do stołu
0104221-4600 oliwkowo-szary

• podłokietniki i część oparcia wykonana z certyfikowanego drewna tekowego -FSC
• lekka, aluminiowa konstrukcja , łatwa w przenoszeniu i ustawieniu
• wysokiej jakości markowa tkanina zewnętrzna Batyline daje przyjemność siedzenia; jest przepuszczalna i szybkoschnąca
• fotel wielopozycyjny z 4 - stopniową regulacją oparcia
• wysoka jakość produkcji i materiału zapewnia niespotykaną trwałość w użytkowaniu produktu
• meble odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV 

RODZAJ SZYCIA - KTH 2
DESEŃ - 773

RODZAJ SZYCIA – KTH 2
DESEŃ - 692

RODZAJ SZYCIA – KTH 2
DESEŃ - 882
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OCEAN
aluminium

0310831-7000 
Zestaw mebli z wyłożeniem: narożnik, stół, ławka 
Wyłożenie w kolorze TAUPE

0310811-7000 
Ławka z wyłożeniem 
Wyłożenie w kolorze TAUPE 

• praktyczny zestaw w nowoczesnym stylu
• solidna, ładna forma aluminiowego stelaża
• odpowiednia wysokość siedziska i twarde poduszki zwiększają uczucie komfortu
• możliwość regulacji ustawienia kąta pochylenia części siedziska co pozwala zmienić obiadowy narożnik w wygdny leżak
• łatwa pielęgnacja, odporność na warunki pogodowe i promieniowanie UV
• wyłożenia w kolorze szarobrązowym
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SKATE 160 x 95 cm - stelaż stołu
0105621-9000 stal szlachetna

Stół 90 x 90 cm 
03280-090 stal szlachetna - granit

FEEL - Fotel
0104902-9000 stal szlachetna - antracyt 

FEEL - Fotel z wysokim oparciem
0104906-9400 stal szlachetna - antracyt 

FEEL - Fotel gięty
0104909-9400 stal szlachetna - antracyt 

HPL 95 x 95 cm - blat do stołu
0312119-7230 szary

Recycled Teak 180 x 95 cm  
stół obiadowy

0104224-8000 teak

FEEL
stal szlachetna /textilene

• nowoczesny design
• stelaż z matowanej stali szlachetnej
• aluminiowe podłokietniki foteli pokryte przyjemnym w dotyku silikonem
• wysoka jakość materiałów 
• odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

FEEL - Leżak
0104914-9400 stal szlachetna - antracyt 
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JARVIS
aluminium/technorattan

Fotel wysoki z wyłożeniem 
0104201-2510 piaskowy
Kolor wyłożenia NATUR 

Teak Recycled 180 x 95 cm stół obiadowy
0104224-8000

FLOAT 160 x 95 cm stelaż stołu
0103921-1000 szampański
0103921-7000 antracyt

Fotel rozkładany z wyłożeniem 
0104201-2510 piaskowy
Kolor wyłożenia NATUR 

HPL 160 x 95 cm blat do stołu 
0104221-4600  oliwkowo-szary

HPL 160 x 95 cm blat do stołu 
0104221-2400  beach-white

• aluminiowy stelaż pokryty wysokiej jakości włóknem z technorattanu o półokrągłym splocie 5,5 mm i miłym w dotyku
• fotel wysoki z płynnie regulowanym oparciem 
• wygodne wyłożenia
• wysoka odporność plecionki na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV 
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BRETAGNE PLUS
aluminium/technorattan

Fotel z wyłożeniem 
0102702-5500 white-wash 
Wyłożenie w kolorze antracytowym

Stół NORMANDIE 160 x 87 cm
aluminium -Infinitree ®
0103121-7000 antracyt-ciemny oliwkowy

Leżak z wyłożeniem
0102714-5500 white-wash
Wyłożenie w kolorze antracytowym

FLOAT 160 x 95 cm stelaż stołu
0103921-7000 antracyt  

OCEAN 160 x 95 cm stelaż stołu
0105621-7000 antracyt 

HPL 160 x 95 cm blat do stołu
0104221-2400 beach-white  

HPL 160 x 95 cm blat do stołu
0104221-7200 antracyt 

• aluminiowy stelaż pokryty wysokiej jakości włóknem z technorattanu o półokrągłym splocie 5,5 mm
• nowoczesny fotel i leżak z widocznymi aluminiowymi nogami, dopasowanymi kolorystycznie do plecionki i wyłożeń
• prosta linia, przejrzysty design
• fotele idealnie komponują się ze stołami obiadowymi KETTLER
• wysoka odporność na promieniowanie UV
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BISTRO
aluminium/technorattan

Stół Boulevard 140 x 95 cm 
0307020-0000 srebrny/antracyt 
0307020-7000 antracyt/antracyt

Stół 80 x 80 cm
0307018 – 7000 antracyt/antracyt
0307018 – 0000 srebrny/antracyt

Stół Boulevard o Ø 115 cm
0307017-0000 srebrny/antracyt
0307017-7000 antracyt/antracyt

• praktyczne fotele o subtelnej linii, sprawdzają się ustawione na tarasie, balkonie, jak również w hotelu lub restauracji
• aluminiowy stelaż pokryty włóknem z technorattanu o płaskim 8 mm splocie
• leżak posiada ergonomiczny kształt, regulowane oparcie i składane nóżki 
• wysoka odporność na promieniowanie UV
• wyłożenia w komplecie

Fotel z wyłożeniem 
0311702-4610 antracyt 
wyłożenie w kolorze  antracytowym

Leżak z wyłożeniem
0311714-4610 antracyt
wyłożenie w kolorze antracytowym
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CUPIDO PLUS
aluminium/technorattan

0102531-2500 CUPIDO PLUS - piaskowy
W skład zestawu wchodzą:
2 fotele z wyłożeniami, 2 taborety (podnóżki) z wyłożeniami,
stolik z blatem szklanym i otwieranym bokiem.
Wyłożenia w kolorze Natur  

• stelaż aluminiowy pokryty tkaniną z technorattanu o 5 mm półokrągłym splocie
• zestaw idealny do małych powierzchni np. balkonów
• taliowany stół, otwierany z miejscem do przechowywania
• stół posiada szklany blat wykonany z bezpiecznego, wysokiej jakości 5 mm szkła
• oszczędność miejsca dzięki możliwości wsuwania hokerów pod fotel
• wysoka odporność wszystkich elementów na promieniowanie UV
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Moduł lewy
0103340-5500 white-wash

Moduł narożny
0103338-5500 white-wash

Fotel
0103306-5500 white-wash

Moduł środkowy
0103339-5500 white-wash

Moduł prawy
0103337-5500 white-wash

PALMA MODULAR
aluminium/technorattan

• elegancki zestaw wypoczynkowy PALMA może być wykorzystany również jako zestaw obiadowy
• wysokość siedziska mieści się między standardową wysokością siedziska fotela wypoczynkowego i fotela obiadowego
• aluminiowy stelaż pokryty technorattanem o 5,5 mm półokrągłym splocie
• modularny system pozwala na dowolne zaaranżowanie tarasu
• wysoka odporność na promieniowanie UV
• możliwość zamówienia wyłożeń odpornych na warunki atmosferyczne  -8877, -8876

Taboret
0103333-5500 white-wash
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KETTALUX PLUS 95 x 95 cm - blat do stołu
0104119-7520 antracyt-szary
Blat o strukturze łupka *

KETTALUX PLUS 220 x 95 cm - blat do stołu
0104125-7520 antracyt-szary
Blat o strukturze łupka. Dwie aluminiowe listwy 
dekoracyjne dzielące blat na trzy równe części.

PALMA 160 x 95 cm - stół obiadowy: 
0103321-5500 stelaż stołu - white-wash
Technorattan - splot półokrągły 5 mm

KETTALUX PLUS - blat do stołu 
0104121-7520 antracyt-szary
Blat o strukturze łupka 

* wysokość stołów do zestawu PALMA  -  67 cm 

PALMA MODULAR
aluminium/technorattan

PALMA 95 x 95 cm - stelaż stołu
0103319-5500 white-wash
Technorattan - splot półokrągły 5 mm

PALMA 220 x 95 cm - stelaż stołu
0103325-5500 white-wash
Technorattan - splot półokrągły 5 mm

Narożny Narożny Narożny Narożny

Stół obiadowy 
o wymiarach

95 x 95 x 67 cm Stół obiadowy 
o wymiarach

160 x 95 x 67 cm

Stół obiadowy o wymiarach
220 x 95 x 67 cm

Stół obiadowy o wymiarach
220 x 95 x 67 cm

Stół obiadowy o wymiarach
160 x 95 x 67 cm

Stół obiadowy o wymiarach
160 x 95 x 67 cm

Środkowy Środkowy

Środkowy

Środkowy

Prawy

Prawy

Prawy

PrawyPrawyPrawy

Prawy Prawy

Środkowy Środkowy Środkowy

ŚrodkowyŚrodkowyŚrodkowy

Środkowy Środkowy

Środkowy

Środkowy

Środkowy Środkowy Środkowy

Środkowy

Lewy Lewy

Lewy

LewyLewyLewy

Lewy

FotelFotel

Fotel Fotel Lewy

Dokładnie mój wariant...

Okres letni stwarza okazję do spędzania czasu pod gołym niebem i odpoczynku w zaciszu zieleni ogrodu. Relaks z przyjaciółmi, rodziną, a może tylko we dwójkę  - nowy zestaw Palma 
pozwala na urządzenie miejsca wypoczynku dla każdego scenariusza.

Zdecydujcie Państwo sami, które i ile poszczególnych elementów znajdzie miejsce w Państwa ogrodzie lub na Państwa tarasie.
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Stolik Ø 95 cm
0105334-0000 srebrny

EGO
aluminium/Sunbrella ®

NOWOŚĆ!

OGRÓD W NOWEJ ODSŁONIE! 
• stylowy, prosty, elegancki, nowoczesny i wygodny!
• aluminiowy stelaż
• tkanina zewnętrzna Sunbrella® dzięki specjalnej impregnacji jest wyjątkowo łatwa w pielęgnacji, odporna na zabrudzenia, zachowuje 

kolor,  wodoodporna, oddychająca, nie ulega zagrzybieniu
• wypełnienie piankowe o otwartokomórkowej strukturze z tzw. funkcją drenażu - bardzo szybko wysycha, charakteryzuje się 

wyjątkowym komfortem siedzenia oraz ergonomią
• technika łączenia tkaniny Sunbrella® z szybkoschnącym piankowym wypełnieniem dała wyjątkowy efekt: po przemoknięciu narożnik 

w bardzo krótkim czasie jest znowu suchy, wszelkiego rodzaju plamy można zmyć bez problemu specjalnym płynem czyszczącym 
Sunbrella®, zaś większe zabrudzenia myjką pod wysokim ciśnieniem. 

Narożnik
0105336-7100 srebrno-szary

POKROWIEC DO ZESTAWU EGO
04850-100 szary  
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HUŚTAWKI OGRODOWE

VIP - huśtawka ogrodowa 
aluminium/textilene

04128-000 srebrny - grafit

Dach do huśtawki VIP 
05928-009 grafit - textilene

PARADISE HOLLYWOOD

• solidny, stalowy stelaż
• możliwość zmiany kąta nachylenia dachu
• regulowane oparcie
• wysoka jakość materiałów
• możliwość uszycia wyłożeń z materiału nieprzepuszczającego wody w deseniach -876, -877

VIP

• aluminiowy stelaż
• możliwość zmiany kąta nachylenia dachu
• możliwość usztywnienia siedziska
• wysokiej jakości tkanina zewnętrzna Batyline gwarantuje przyjemny, wygodny relaks; przepuszczająca powietrze i szybkoschnąca
• odporność na warunki pogodowe i promieniowanie UV 

Deseń -884
POKROWIEC DO HUSTAWKI VIP 

04850-801  szaryDeseń -887Deseń -882

Deseń -850Deseń -852

KONFEKCJA KTA 1

KONFEKCJA KTH 2

Deseń -575 Deseń -862Deseń -864

KONFEKCJA KTA 4

Deseń -877Deseń -876

KONFEKCJA NIEPRZEPUSZCZAJĄCA WODY

PARADISE HOLLYWOOD 
huśtawka ogrodowa 
stal/textilene

0312709-0100  
srebrny-antracyt/szary

0312709-7100 
antracyt-antracyt/szary

PARADISE HOLLYWOOD 
huśtawka ogrodowa 
stal/tworzywo sztuczne

0312809-0000 
srebrny-antracyt

0312809-7000  
antracyt-antracyt 04855-401 POKROWIEC 

NA HUSTAWKĘ 
HOLLYWOOD szary
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CHILLI

PARASOLE OGRODOWE
PARASOLE EASY ALLROUND:

• średnica 300 cm
• aluminiowy stelaż
• rozkładanie i składanie za pomocą korby
• mechanizm obrotowy do zmiany kąta 

czaszy
• waga parasola 9kg
• trwałość kolorów 
• odporny na warunki atmosferyczne 

i promienie UV

PARASOLE LAMPOWE EASY - TURN:

• średnica 350 cm
• aluminiowy stelaż
• rozkładanie i składanie, za pomocą 

korby
• mechanizm obrotowy umiejscowiony 

pod korbą do zmiany położenia  czaszy
• odporny na warunki atmosferyczne, 

promieniowanie UV
• trwałość kolorów
• waga 30 kg

0106042-0700
grafitowy

0106042-0900
niebieski

0106046-0900
srebrny/niebieski

PODSTAWA  
z tworzywa
sztucznego

0106120-0000

0106042-0400
ciemnoszary

0106046-0400
srebrny/taupe

0106046-0700
srebrny/

antracytowy

0106042-0800
naturalny

0106049-0500
srebrny/czerwony

0106042-0500
czerwony

0106046-0800
srebrny/naturalny

PODSTAWY  
szary/granit

04592-400 40 kg  
04592-550 55 kg

FOTEL - KOLOR - 8876
03001055 srebrny - szary

FOTEL - KOLOR - 8909
0300055-8909 niebieski

FOTEL - KOLOR - 8877
0300055-8877 antracyt

FOTEL - KOLOR - 8910
0300055-8910 czerwony

* Nieprzemakalny materiał i wypełnienie odporne na warunki atmosferyczne.

Parasole lampowe EASY-TURN Ø 350 cm z pokrowcem

Parasole EASY-ALLROUND  Ø 300 cm

• komfortowe fotele do użytku do wewnątrz i na zewnątrz
• oddychający, nieprzepuszczający wody materiał
• wypełnienie ze styropianowych kulek nie przyjmujących wody
• fotel składa się z 2 części połączonych suwakiem
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LEŻAKI

Fotel Relax LUCCA II
0105316-0600  
srebrny-antracyt

Leżak TAMPA
01717-010
srebrny - grafit

Fotel Relax LUCCA II
0105316-7600  
antracyt-grafit

Leżak TAMPA
01710-000
biały - biały

LUCCA II
aluminium/textilene

TAMPA
aluminium/textilene

LEŻAKI OGRODOWE

Deseń - 519

Deseń - 519

Deseń - 882

Deseń - 882

Deseń - 884

Deseń - 884

Deseń - 887

Deseń - 887

8056 grafit

WYŁOŻENIE NA FOTEL LUCCA II

WYŁOŻENIE NA FOTEL TAMPA

ZAGŁÓWEK 
DO FOTELA 

LUCCA II

MEMPHIS
aluminium/textilene/teak
0104715-0600 
srebrny-grafit
0104715-7600 
antracyt-grafit

FEEL
stal szlachetna/textilene
0104914-9400
srebrny-szary

BASIC PLUS
aluminium/textilene
0301214-0000
srebrny-antracyt

BRETAGNE PLUS
aluminium/technorattan
0102714-5500
white-wash

BISTRO 
aluminium/technorattan
0311714-4610 
antracyt-antracyt

FORMA II 
aluminium/textilene
0104715-0600
srebrny-grafit
0104715-7600  
antracyt-grafit
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ŚWIAT STOŁÓW MODUŁOWYCH KETTLER
500 dostępnych opcji!!!  Wybierz design, materiał, kolor, rozmiar i zbuduj stół na miarę własnych oczekiwań.

PŁYTA KETTALUX - PLUS PŁYTA TEAK 

TEAK szerokie listwy ... - 8000

TEAK RECYCLED ... - 8200
szerokie listwy

antracytowo-szary ... - 7520

biały ... - 5000

mokka ... - 1500

antracyt ... - 7500

Wymiary blatów:

0104319-7100 95 x 95 cm
0104321-7100 160 x 95 cm
0104325-7100 220 x 95 cm 

Wymiary blatów:

0104219-7200 95 x 95 cm 
0104221-7200 160 x 95 cm 
0104225-7200 220 x 95 cm 

0104219-1200 95 x 95 cm
0104221-1200 160 x 95 cm
0104225-1200 220 x 95 cm

0104219-4600 95 x 95 cm
0104221-4600 160 x 95 cm 
0104225-4600 220 x 95 cm 

0104219-2400 95 x 95 cm
0104221-2400 160 x 95 cm
0104225-2400 220 x 95 cm

0312119-7230 95 x 95 cm 
0312121-7230 160 x 95 cm 
0312125-7230 220 x 95 cm

0104219-8100 95 x 95 cm
0104221-8100 160 x 95 cm
0104225-8100 220 x 95 cm

0104219-7100  95x95 cm
0104221-7100 160x95 cm 
0104225-7100 220x95 cm

Wymiary blatów:

0312019-7500 95 x 95 cm 
0312021-7500 160 x 95 cm 
0312025-7500 220 x 95 cm

0104119-7520 95 x 95 cm 
0104121-7520 160 x 95 cm
0104125-7520 220 x 95 cm,

0312019-1500 95 x 95 cm
0312021-1500 160 x 95 cm
0312025-1500 220 x 95 cm

0312019-5000 95 x 95 cm 
0312021-5000 160 x 95 cm 
0312025-5000 220 x 95 cm

Wymiary blatów:

0104419-8000 95 x 95 cm
0104421-8000 160 x 95 cm 
0104425-8000 220 x 95 cm
0104419-8200 95 x 95 cm
0104421-8200 160 x 95 cm 
0104425-8200 220 x 95 cm

PŁYTA CERAMICZNA 

antracyt ... - 7100

• blat nowej generacji, płyta 7mm 
• wytrzymała i odporna na 

zarysowania 
• ognioodporna i mrozoodporna 
• odporna na war. atmosferyczne 

od -40°C do +250°C, UV, łatwa 
w pielęgnacji

• wysokiej jakości lakierowana 
płyta stołu (struktura łupkowa) 

• składa się z dwóch komponentów 
- materiał z tw. sztucznego

• przyjazna dla środowiska, 
wytworzona przy zastosowaniu 
materiałów z recyklingu

• odporna na war. atmosferyczne 
od -20°C do +80°C, UV i łatwa 
w pielęgnacji 

• wykonana z litego drewna 
teakowego -8000

• bardzo trwała 
• odporna na war. atmosferyczne 

od -20°C do + 60°C
• blat RECYCLED TEAK wykonany 

z drewna pochodzącego w 
100% z recyklingu - 8200

PŁYTA HPL - TW. WARSTWOWE

• odporna na war. atmosferyczne 
od -20°C do +180°C, UV i łatwa 
w pielęgnacji

• wysokiej  jakości tworzywo
• bardzo trwała i odporna na 

zarysowania 

mokka ... - 1200

piaskowo-biały ... - 2400

jasny dąb ... - 8100

sosna antracyt ... - 7100

oliwkowo-szary ... - 4600

szary ... - 7230

antracyt ... - 7200

od -20°C do +80°C

1 Ceramika techniczna
2 Mata z włókna szklanego
3 Ceramika techniczna

Kettalux Plus

1 Warstwa ochronna 
2 Papier dekoracyjny, impregnowany żywicą melaminową
3 Papier rdzeniowy, impregnowany żywicą fenolową

1  Lakier
2  Wysokiej jakości tworzywo sztuczne
3  Materiał pochodzący z recyklingu

STRUKTURA BLATÓW
CERAMICZNY HPL KETTALUX PLUS
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STELAŻE DO STOŁÓW OGRODOWYCH

STELAŻE FLOAT 
aluminium
95 x 95 cm 
0103919-0000 srebrny 
0103919-7000 antracytowy 
0103919-1000 szampański 
0103919-5000 biały 

160 x 95 cm 
0103921-0000 srebrny 
0103921-7000 antracytowy 
0103921-1000 szampański 
0103921-5000 biały 

220 x 95 cm 
0103925-0000 srebrny 
0103925-7000 antracytowy 
0103925-1000 szampański 
0103925-5000 biały 

STELAŻE EDGE
aluminium
95 x 95 cm 
0104019-0000 srebrny 
0104019-7000 antracytowy 
0104019-1000 szampański 
0104019-5000 biały 

160 x 95 cm 
0104021-0000 srebrny 
0104021-7000 antracytowy 
0104021-1000 szampański 
0104021-5000 biały 

220 x 95 cm 
0104025-0000 srebrny 
0104025-7000 antracytowy 
0104025-1000 szampański 
0104025-5000 biały 

STELAŻE CUBIC 
aluminium
95 x 95 cm 
0311919-0000 srebrny 
0311919-7000 antracytowy 
0311919-1000 szampański 
0311919-5000 biały 

160 x 95 cm 
0311921-0000 srebrny 
0311921-7000 antracytowy 
0311921-1000 szampański 
0311921-5000 biały 

220 x 95 cm 
0311925-0000 srebrny 
0311925-7000 antracytowy 
0311925-1000 szampański 
0311925-5000 biały 

STELAŻE CUBIC 
stal szlachetna
95 x 95 cm 
0111919-9000  
stal szlachetna

160 x 95 cm 
0111921-9000  
stal szlachetna

220 x 95 cm 
0111925-9000  
stal szlachetna  

STELAŻ OCEAN 
aluminium
95 x 95 x 33 cm
0125619-0000 srebrny

95 x 95 x 68 cm
0115619-7000 antracyt

160 x 95 x 68
0115621-7000 antracytowy

160 x 95 x 74 cm
0105621-0000 srebrny
0105621-7000 antracytowy

220 x 95 x 68 cm
0115625-7000 antracytowy  

STELAŻE SKATE 
stal szlachetna
160 x 95 cm
0105621-9000  
stal szlachetna

220 x 95 cm
0105625-9000  
stal szlachetna

160 x 95 x 68 cm
0115621-9000  
stal szlachetna  

biały

stal szlachetna

szampański

antracyt

srebrny

KOLORY 
STELAŻY

STOŁY OBIADOWE

Stół 160 x 95cm 
aluminium/betondecor
0101921-0200 srebrny/antracyt

Stół Ø 120 cm 
aluminium/szkło hartowane
03863-500 srebrny

GRANNY - zestaw (dwie pufy, stolik) 
0313930 - 0800 piaskowy
0313930 - 0810 jasny fiolet
0313930 - 0820 ciemny fiolet 

Stół 220 x 110 cm 
aluminium/szkło hartowane 
03866-600 szampański

Stół 107 cm 
H815-04 NATUR

GRANNY
tworzywo sztuczne
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PLACE ZABAW
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BIURKO MAZE
0W10301-1010  
blat KIRUNA / biały stelaż / szary
0W10301-1020 
blat KIRUNA / biały stelaż / jagodowy
0W10301-1030 
blat KIRUNA / biały stelaż / zielony
0W10301-1040   
blat KIRUNA / biały stelaż / turkusowy
0W10301-2010   
blat BIAŁY / biały stelaż / szary
0W10301-2020   
blat BIAŁY / biały stelaż / jagodowy
0W10301-2030   
blat BIAŁY / biały stelaż / zielony
0W10301-2040   
blat BIAŁY / biały stelaż / turkusowy

BIURKA DZIECIĘCE

Biurko LOGO DUO II w kolorach:
0W10202-1010 kiruna/szare
0W10202-2010 białe/białe
0W10202-2020 białe/różowe
0W10202-2030 białe/limonka
- regulacja wysokości blatu do wzrostu dziecka 
w zakresie 54-83 cm

- pojemna szuflada o dużej powierzchni 
- bezpieczne zaokrąglone narożniki 
- komfortowy blat (jedna trzecia nieruchoma, dwie 
trzecie

  z regulacją kąta nachylenia) - dla zdrowej 
postawy

- możliwość montażu blatu z lewej i prawej strony,
  dla prawo lub leworęcznych
- kółka transportowe 
- wymiary: 112x54-83x68 cm

Biurko COLLEGE BOX II w kolorach: 
06604-4273 klon/srebrny 
06604-4270 biały/srebrny
06604-4290 biały/różowy 
- regulacja wysokości blatu do wzrostu dziecka 
w zakresie 54-83 cm

- pojemna szuflada o dużej powierzchni 
- praktyczna linijka na zacisk umieszczona na 
krawędzi stołu

- wyposażenie dodatkowe: zestaw kolorowych
  ochraniaczy na narożniki
- wymiary: 110x54-83x68 cm

Kontener ROLL ON
wymiary 42 x 55 x 48 cm
- rolki transportowe
- trzy szuflady
- zamknięcie na kluczyk
0W30101-2010 biały
0W30101-1010 klon

Poduszki do kontenera SIT ON
0W40301-3010 szara 
0W40301-4010 czarna 
0W40301-5010 zielona 
0W40301-5020 jagodowa 
0W40301-5030 turkusowa 
0W40301-5040 różowa 

PODUSZKI DO KRZESŁA CHAIR PLUS
0W40201-3010 szara 
0W40201-5010 zielona 
0W40201-5020 jagodowa 
0W40201-5030 turkusowa 
0W40201-5040 różowa 
0W40201-6010 PLAID 

0W40201-6020 INDIE 
0W40201-6030 TRIANGLE 
0W40201-6040 UMBRELLA 
0W40201-6050 HERO 

FOTEL BERRI FREE
wymiary 44x88-100x60 cm
- ergonomiczne, regulowane siedzisko i oparcie
- płynna regulacja wysokości w zakresie 37 -51 cm w celu 
indywidualnego dopasowania do wzrostu ciała

- oddychająca i łatwa w utrzymaniu tapicerka SOFTEX
0W20102-3010 szaro / żółty 
0W20102-5010 zielono / szary 
0W20102-5020 różowy

FOTEL BERRI
wymiary 60 x8 4 - 100 x 70 cm
- siedzisko z ergonomicznym pochyleniem
- regulacja oparcia dla osób o wzroście 110-188 cm
- regulacja wysokości fotela 36-52 cm
- rolki 
0W20101-6010 siedzisko zielone / oparcie kolorowa krata / biały stelaż 
0W20101-6020 siedzisko fioletowe / oparcie kolorowe / biały stelaż 
0W20101-6030 siedzisko szare / oparcie trójkąty / stelaż szary
0W20101-6040 siedzisko szare / oparcie paski / stelaż szary
0W20101-6050 siedzisko turkusowe / oparcie paski / stelaż szary
0W20101-6060 siedzisko czarne / oparcie planes / stelaż szary 

KRZESŁO CHAIR PLUS
wymiary 47 x 62 - 86 x 47 cm
- regulacja siedziska 34-46 cm
- regulacja wysokości oparcia
- oparcie profilowane
- siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej
06725-600 siedzisko i oparcie białe / stelaż srebrny 
06725-690 siedzisko i oparcie białe / stelaż różowy 
0W20202-5010siedzisko i oparcie białe / stelaż zielony 
06725-017 siedzisko i oparcie bukowe / stelaż srebrny

SIT ON
Kontener z miejscem
do siedzenia
wymiary 40 x 43 x 57 cm
- rolki transportowe
- dwie szuflady i tajemnicza szafka 
z drzwiczkami

- zamknięcie na kluczyk
0W30102-1010 klon
0W30102-2010 biały

06773-017
Podstawa na 
książkę 

06772-4000
Organizer do 
szuflady 

College Box II

06701-017
Wieszak na torbę

06715-000
Półka na torbę

-6010 -6020 -6030 -6040

-3010

-6050

-5010

-6060

5020

MAZE GO
Kontener z miejscem do siedzenia
0W30302-1010  KIRUNA
0W30302-2010  BIAŁA
Wymiary 43x48x58 cm

MAZE UP
Półka wysoka
0W30303-1010  KIRUNA
0W30303-2010  BIAŁA
Wymiary 48x135x45 cm

MAZE uchwyt na tablet
0W41203-3010  szary
0W41203-5010  zielony

- regulacja wysokości biurka
- szuflada boczna obrotowa 
i szuflada główna o dużej 
pojemności

- zintegrowany sąsiedni blat 
z otworem na kable

- kółka transportowe
- wymiary 115x54-83x71 cm
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KETTCARY / ROWERY TRÓJKOŁOWE 
ROWERY BIEGOWE / HULAJNOGI
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ROWERY KROSS & LE GRAND
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SPORT & FITNESS
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STÓŁ DO TENISA ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
07172-700 OUTDOOR 4 
07178-900 OUTDOOR 10 
 » płyty warstwowe ALU – TEC+ o grubości 22 mm
 » ramy z profili 25 mm (Outdoor 4) i 50 mm (Outdoor 10)
 » kolor szary / niebieski 
 » mocowanie siatki montowane na stałe
 » cztery podwójne kółka
 » 2 hamulce bezpieczeństwa 
 » możliwość samodzielnej gry poprzez złożenie jednej płyty
 » wygodny mechanizm składania oraz system prowadzenia płyt
 » wygodne kieszenie do przechowywania rakietek 
 » wygodne schowki na piłeczki 
 » odporne na warunki atmosferyczne 
 » wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm

STÓŁ DO TENISA - DO WEWNĄTRZ
07132-900 INDOOR 4 
07138-900 INDOOR 10 
 » specjalna drewniana płyta o grubości 19 mm (Indoor 4) i 22 mm (Indoor 10) 
 » ramy z profili 25 mm (Indoor 4) i 50 mm (Indoor 10)
 » kolor szary / niebieski 
 » mocowanie siatki montowane na stałe
 » cztery podwójne kółka
 » 2 hamulce bezpieczeństwa 
 » możliwość samodzielnej gry poprzez złożenie jednej płyty
 » wygodny mechanizm składania oraz system prowadzenia płyt
 » wygodne kieszenie do przechowywania rakietek 
 » wygodne schowki na piłeczki 
 » wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm 

RAKIETKI OUTDOOR
07091-100 z piłeczkami
 » poziom A maksymalna kontrola
 » dobre właściwości gry dla początkujących 
oraz graczy w każdym wieku

 » odporne na warunki atmosferyczne

MINI STEPPER 07873-750
 » pobudza krążenie nóg i pośladków
 » regulacja oporu za pomocą tłoków hydraulicznych
 » komputer treningowy: pomiar czasu, częstotliwości 
kroku, zużycia energii oraz liczbę kroków

 » maksymalne obciążenie wagowe 120 kg

TRAMPOLINA
07290-980 o średnicy 95 cm
07291-980 o średnicy 120 cm
 » poprawia wydajność, siłę i równowagę
 » bezpieczna dla stawów
 » stabilne, antypoślizgowe stopy
 » grube obicie krawędzi
 » maksymalne obciążenie wagowe 100 kg

RAKIETKI CHAMP
07091-700 z piłeczkami
 » poziom S dobra kontrola
 » wysoka prędkość dla doświadczonych graczy

SIDE STEPPER 07874-950
 » pobudza krążenie nóg i pośladków
 » ruch równoległy angażuje biodra
 » regulacja oporu za pomocą tłoków hydraulicznych
 » komputer treningowy: pomiar czasu, częstotliwości 
kroku, zużycia energii oraz liczbę kroków

 » maksymalne obciążenie wagowe 120 kg

HANTLE NEOPRENOWE na stojaku 07371-110
w skład zestawu wchodzą:
 » stojak
 » hantle 2 x 1,5 kg
 » hantle 2 x 2 kg
 » hantle 2 x 4 kg

RAKIETKI MATCH
07091-500 z piłeczkami
 » poziom A maksymalna kontrola
 » dobre właściwości gry dla początkujących 
oraz graczy w każdym wieku

STEPPER 2 w 1 07874-900
 » pobudza krążenie nóg i pośladków
 » regulacja oporu za pomocą tłoków hydraulicznych
 » komputer treningowy: pomiar czasu, 
częstotliwości kroku, zużycia energii oraz liczbę 
kroków

 » maksymalne obciążenie wagowe 120 kg

ZESTAW HANTLI 07371-120
w skład zestawu wchodzą:
 » sztanga krótka
 » obciążniki 2 x 2,5 kg
 » obciążniki 2 x 1,25 kg
 » waga zestawu 9,5 kg

OUTDOOR 4

INDOOR 4

OUTDOOR 10

INDOOR 10

Oferta SPORT ważna do 30.08.2018 lub do wyczerpania zapasów
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KETTLER POLSKA SP. z o.o.
ul. Okopowa 56 A
01-042 Warszawa
Infolinia: 0801 430 450
www.kettler.pl


