
SYSTEMY MODUŁOWE
MODULAR SYSTEM

SyStemy modułowe modaluS to nowoczesne, estetyczne oraz funkcjonalne rozwiązanie, które dzięki otwartej kon-
strukcji daje możliwość swobodnej aranżacji wnętrz przestrzeni domowych oraz biurowych. Stelaże modułowe wiszące oraz 
stoliki kawowe wykonywane są z profilu aluminiowego w eleganckim, czarnym kolorze. Dzięki wstępnemu złożeniu, system jest 
bardzo prosty w montażu końcowym. Stelaże w połączeniu z półkami z ozdobnego szkła hartowanego charakteryzującego się 
wysoką trwałością, prezentują się niezwykle efektownie. Aby nadać bardziej indywidualny charakter półkom wiszącym, można 
zastosować  - zamiast szkła - półki z dowolnej płyty o grubości 12 mm.

modaluS modular SyStemS are a modern, aesthetic and functional solution, which thanks to their open construction 
allows them to be freely arranged in both home and office interiors. Hanging modular frame and coffee tables are made from 
black aluminum profiles. Thanks to their partial assembly, the system is very simple install. Modular frame combined with shelves 
made of decorative, hardened high durable glass, make an impression. To create a more individual character to hanging shelves, 
instead of glass, you can use shelves from any 12 mm thick board.



Eleganckie i minimalistyczne SyStemy modułowe 
wISZĄCe modaluS – pionowe oraz poziome, to wysokiej 
jakości produkt, który znajdzie zastosowanie w dowolnym po-
mieszczeniu. Półki modułowe wykonane z profilu aluminio-
wego, pokrytego czarną matową anodą, wzbogacają wnętrze 
nowoczesnym designem. Można je aranżować pojedynczo 
lub w dowolnie skonfigurowanych zestawach, ogranicza nas 
wyłącznie wyobraźnia.  Do systemu modułowego wiszącego 
dedykowane są półki ze szkła ozdobnego hartowanego (szkło 
bezpieczne), oraz z płyty meblowej lub MDF (należy stosować 
płytę o grubości 12 mm, montaż systemu w zależności od ro-
dzaju zastosowanych półek – instrukcja). Stelaż i półki ze szkła 
są sprzedawane oddzielnie. Dopuszczalne obciążenie każde-
go poziomu to 5 kg.

Elegant and minimalistic vertical and horizontal HaN-
GING modular SyStemS modaluS, a high quality pro-
duct that can be used in any room. Modular shelves enrich the 
interior with modern design, they can be arranged individu-
ally or in freely configured sets, its only limitation is imagina-
tion. For modular hanging shelves systems made of hardened 
decorative glass (glass safe), and from furniture board or MDF 
(12 mm  thick board should be used, assembly system depen-
dant on type of shelves used - instructions). Frame and shelves 
made of glasses are sold separately. Maximum load capacity 
for each level is 5 kg.



StelaŻ modułowy wISZĄCy PoZIomy
HorIZoNtal HaNGING modular Frame

PÓłKa SZKlaNa StelaŻu modułoweGo PoZIomeGo
GlaSS SHelF For HorIZoNtal modular Frame

wymiary / measurements kolor / colour Indeks / index

400 x 350 x 300
czarna anoda mat

black anode

TE19.0214.07.039

600 x 350 x 300 TE19.0215.07.039

800 x 350 x 300 TE19.0216.07.039

wymiary / measurements kolor / colour Indeks / index

359 x 259
szkło satinato hartowane
satinato hardened glass

TE19.0218.15.AI2

559 x 259 TE19.0219.15.AI2

759 x 259 TE19.0220.15.AI2

359 x 259 szkło antisol grafit 
hartowane

graphite antisol hardened glass

TE19.0218.15.AI3

559 x 259 TE19.0219.15.AI3

759 x 259 TE19.0220.15.AI3

StelaŻ modułowy wISZĄCy PIoNowy
VertICal HaNGING modular Frame

PÓłKa SZKlaNa StelaŻu modułoweGo PIoNoweGo
GlaSS SHelF For VertICal modular Frame

wymiary / measurements kolor / colour Indeks / index

350 x 600 x 300 czarna anoda mat
black anode   TE19.0217.07.039

wymiary / measurements kolor / colour Indeks / index

309 x 259 szkło satinato hartowane
satinato hardened glass TE19.0221.15.AI2

309 x 259 szkło antisol grafit 
graphite antisol hardened glass TE19.0221.15.AI3



Lekkie, ażurowe i minimalistyczne StolIKI Kawowe wprowadzają do wnętrz 
nowoczesny design. Wykonywane są z profilu aluminiowego pokrytego estetycznym, 
czarnym strukturalnym lakierem. Sprzedawane w komplecie z blatem z ozdobnego szkła 
hartowanego w trzech kolorach. Dopuszczalne obciążenie każdego stolika to 10 kg.

Openwork and minimalist CoFFee taBleS bring modern design inside. Made 
from an esthetic aluminum profile with a black textured coating. Sold complete with 
a hardened glass top available in three colors. The maximum load capacity for each 
table is 10 kg.

StolIK Kawowy 
CoFFee taBle

StolIKI Kawowe duo
CoFFee taBle duo

wymiary / meas. kolor / colour Indeks / index

600 x 600 x 450

lakier czarny struktura + szkło antisol grafit hartowane
black structured powder coating + graphite antisol hardened glass TC02.0144.40.799

lakier czarny struktura + szkło satinato hartowane
black structured powder coating + satinato hardened glass TC02.0145.40.799

lakier czarny struktura + szkło bezbarwne hartowane
black structured powder coating + transparent hardened glass TC02.0146.40.799

wymiary / meas. kolor / colour Indeks / index

500 x 500 x 450
400 x 400 x 400

lakier czarny struktura + szkło antisol grafit hartowane
black structured powder coating + graphite antisol hardened glass TC02.0152.40.799

lakier czarny struktura + szkło satinato hartowane
black structured powder coating + satinato hardened glass TC02.0153.40.799

CeNtrala: 
87-500 Rypin, 

ul. Mławska 61
tel. +48 54 280 5651


