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Kolekcja ArtLife 
Wyrafinowana elegancja, intrygujące połączenia form, kolorów  
i różnorodnych materiałów. Nowoczesny design z nutą retro.   
Kolekcja ArtLife to wyjątkowa linia stołów, krzeseł i stolików, które  
docenią zwolennicy prostych form i funkcjonalności, a także wysokiej 
jakości wykonania.



Kolekcja ArtLife 
Wyrafinowana elegancja, intrygujące połączenia form, kolorów  
i różnorodnych materiałów. Nowoczesny design z nutą retro.   
Kolekcja ArtLife to wyjątkowa linia stołów, krzeseł i stolików, które  
docenią zwolennicy prostych form i funkcjonalności, a także wysokiej 
jakości wykonania.



 4-5     STOŁY

stół SALDES
szer./dł./wys. 
80/80/75 cm 
kolor: dąb dziki/czarny

stół SALDES
szer./dł./wys. 
80/120/75 cm 
kolor: dąb dziki/czarny

stół SALDES
szer./dł./wys. 
80/80/75 cm 
kolor: biały/czarny

stół SALDES
szer./dł./wys. 
80/120/75 cm 
kolor: biały/czarny

Oszczędna stylistyka, proste i funkcjonalne rozwiązania oraz bogactwo wzorów. W ofercie ArtLife znajdziesz oryginalne 
modele stołów w pięknych, przykuwających wzrok kolorach, o różnych kształtach blatów i nóg, wykonane z solidnych i 
wytrzymałych materiałów.  Stoły o unikalnym designie będą piękną ozdobą kuchni lub jadalni, doskonale  sprawdzą się 
również w kawiarni czy restauracji. Zainspiruj się kolekcją stołów ArtLife i znajdź model idealny do Twojego wnętrza.

stół SALDES, krzesło PENK SZTRUKS

wytrzymały blat imitujący 
naturalne drewno w matowym 
wykończeniu

stabilne metalowe nogi

laminat o 
podwyższonej 
odporności
na zarysowania
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stolik GRAUS
śr./wys. 
70/40 cm 
kolor: czarny 

stół GRAUS
śr./wys. 
80/75 cm 
kolor: czarny 

stół GOSOL
śr./wys.  
110/75 cm 
kolor: czarny/czarny

stolik GOSOL
śr./wys. 
77/44 cm 
kolor: czarny/czarny

stół MONTY
szer./dł./wys. 
90/180/75 cm 
kolor: transparentny(szkło)/czarny

stolik GOSOL
śr./wys. 
77/44 cm 
kolor: brązowy/czarny

stół GOSOL
śr./wys.  
110/75 cm 
kolor: brązowy/czarny

stół APRYL
szer./dł./wys. 
90/180/74 cm 
kolor: czarny

czarna ceramika z nadrukiem 
imitującym marmur

stylowy blat 
o strukturze marmuru

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

drewno naturalne
i fornir

metalowy
stelaż

szkło
hartowane

stół GRAUS
śr./wys. 
110/75 cm 
kolor: czarny 

elegancki fornirowany 
blat

stół ERLAN
szer./dł./wys. 
90/140-190/76 cm 
kolor: biały marmur/czarny



 6-7 KRZESŁA

krzesło SERAN
szer./gł./wys. 47/44/82 cm 
1. Preston light brown 22
2. Preston anthracite 96
3. Preston olive green 38

1 2

3

Znajdź krzesła do jadalni, kuchni, salonu czy przestrzeni biurowej dopasowane do Twoich potrzeb i stylu wnętrza. Postaw 
na wysokiej jakości produkty i unikalny design. Eleganckie i wytrzymałe krzesła ArtLife łączą  w sobie nowoczesność z 
tradycją, dzięki czemu sprawdzą się we wnętrzach urządzonych w różnych stylach.  

głębokie, wygodne siedzisko

stylowe przeszycia 
wzmacniające oparcie

stół GOSOL, krzesło SERAN

metalowy
stelaż
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krzesło WEYER
szer./gł./wys. 43,5/53/92 cm 
1. Dublin black grey 40
2. Dublin black 50
3. Dublin dark blue 49
4. Dublin dark green 19

krzesło MURILO
szer./gł./wys. 44,5/56/84 cm 
1. Sawana grey 5
2. Sawana light grey 21
3. Sawana dark blue 80
4. Sawana grey brown 2

krzesło KRUM
szer./gł./wys. 45/56,5/85 cm 
1. Sawana grey 5
2. Sawana light grey 21
3. Sawana dark blue 80
4. Sawana grey brown 2

2

2

2

4

4

41

1

1

3

3

3

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

wysokie profilowane oparcie

1 2

3

miękka i przyjemna w dotyku 
tkanina sztruksowa

krzesło NILDO SZTRUKS
szer./gł./wys. 49/57,5/84 cm 
1. Loyd grey 9
2. Loyd olive green 8
3. Loyd curry 11

metalowy
stelaż



krzesło ERIZ
szer./gł./wys. 43/58/100 cm 
1. Dublin dark grey 40
2. Dublin black 50
3. Dublin dark blue 40
4. Dublin grey green 19

2 41

3

 8-9 KRZESŁA

Modele krzeseł, które zachwycą nie tylko zwolenników  skandynawskiej prostoty czy nowoczesnego wzornictwa, ale 
także miłośników stylu retro. Miękkie tkaniny, efektowne kolory, oryginalne wzory i niezwykłą dbałość o detale - poznaj 
linię stylowych i funkcjonalnych krzeseł ArtLife. Każde z nich jest wyjątkowe. Znajdź to, które chętnie postawisz przy  
swoim stole.

wygodne 
profilowane oparcie

miękkie i wygodne siedzisko 

stół GRAUS, krzesło BEX VELVET

praktyczny uchwyt 
na oparciu

ArtLife
KOLEKCJA

KRZESŁA

metalowy
stelaż



krzesło PENK SZTRUKS
szer./gł./wys. 43/58,5/82 cm 
1. Loyd grey 9
2. Loyd olive green 8
3. Loyd curry 11

1 2

3

krzesło POLTEN SZTRUKS
szer./gł./wys. 46/56/86,5 cm 
1. Loyd grey 9
2. Loyd olive green 8
3. Loyd curry 11

1 2

3

krzesło ALM
szer./gł./wys. 45/55/90,5 cm 
1. Dublin dark green 19
2. Dublin dark grey 40
3. Dublin black 50
4. Dublin dark blue 49

2 41

3

wygodne siedzisko z półokrągłym 
profilowanym oparciem

wytrzymała  i elegancka 
tkanina obiciowa

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

krzesło BEX
szer./gł./wys. 43,5/53,5/91,5 cm 
1. Dublin black 50
2. Dublin dark blue 49
3. Dublin dark green 19
4. Dublin dark grey 40

1 2 4

3

metalowy
stelaż



 10-11 STOLIKI I ŁAWY

stolik XANA
śr./wys. 80/45 cm 
1. czarny marmur, złoty
2. biały marmur, złoty
3. zielony marmur, złoty

1 2 3

Wyjątkowo eleganckie i stylowe, a jednocześnie praktyczne i funkcjonalne. Stoliki ArtLife idealnie sprawdzą się we  
wnętrzach domowych, ale także w biurze. Oryginalne wzory, designerskie kształty, zróżnicowana kolorystyka i materiały 
– wszystko to sprawia, że z łatwością znajdziesz coś dla siebie. Sprawdź bogatą ofertę stolików ArtLife i wybierz model, 
który najlepiej będzie pasował do Twojego wnętrza.

stylowy szklany blat 
imitujący marmur

ArtLife
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STOLIKI I ŁAWY

metalowy
stelaż



ława LERIN
szer./dł./wys. 80/80/42 cm 
kolor: szkło dymione/brązowy

stolik DITRA kwadrat
szer./dł./wys. 50/50/42 cm 
1. czarny marmur, złoty
2. biały marmur, złoty
3. zielony marmur, złoty

2

3

ława LERIN
szer./dł./wys. 80/80/42 cm 
kolor: szkło dymione/czarny

stolik RUMI
szer./dł./wys. 
50-55/55-90/45-50 cm 
kolor: czarny

zestaw stolików KAMZA
śr. 35/45 cm, wys. 42/50 
1. czarny marmur, złoty
2. biały marmur, złoty
3. zielony marmur, złoty

1 2

3

stolik DITRA okrągły
śr./wys. 50/42 cm 
1. czarny marmur, złoty
2. biały marmur, złoty
3. zielony marmur, złoty

1 2

3

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

szkło
hartowane

szkło
hartowane



stolik HIMARI
śr./wys. 75/42 cm 
kolor: szkło/czarny

 12-13 STOLIKI I ŁAWY

stolik ROSEN
śr./wys. 50,5/50 cm 
kolor: szkło/czarny

Stoliki ze szklanym blatem świetnie prezentują się zarówno w pomieszczeniach urządzonych w stylu klasycznym, jak  
i nowoczesnym czy loftowym. Okrągłe stoliki kawowe wyróżniają się estetycznym wykończeniem i ponadczasowym  
wyglądem. Blaty ze szkła hartowanego są nie tylko szykowne i eleganckie, ale także bezpieczne w użytkowaniu i wytrzymałe. 

ArtLife
KOLEKCJA

STOLIKI I ŁAWY

stolik ROSEN, sofa LOGAN, stolik HIMARI

metalowy
stelaż

metalowy
stelaż

funkcjonalny schowek 
pod blatem ławy



konsolka ALITA
szer./dł./wys. 26/80/80 cm 
1. czarny marmur, złoty
2. biały marmur, złoty
3. zielony marmur, złoty

1 2 3

Stylowa konsola to modny element dekoracyjny wnętrza urządzonego w stylu glamour. Jej złota konstrukcja i blat ze  
strukturą imitującą marmur zadowolą osoby ceniące wyrafinowanie i elegancję w swoim otoczeniu. Konsolka doskonale 
sprawdzi się w przedpokoju, sypialni czy salonie, podkreślając charakter pomieszczenia.

ArtLife
KOLEKCJA

KONSOLA

konsola ALITA, puf MILO

metalowy
stelaż

eleganckie szkło 
z nadrukiem 
imitującym marmur



 14-15 ZESTAWY

Kolekcja ArtLife to nie tylko bogactwo wzorów, ale również swoboda tworzenia własnych, ciekawych kompozycji.  
Krzesła z tej kolekcji możesz zestawić z różnymi modelami stołów. Daj się ponieść wyobraźni i stwórz swój własny zestaw  
jadalniany idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i upodobań i ciesz się wnętrzem swoich marzeń.

Korzystaj ze swobody

stół APRYL, krzesła PENK SZTRUKS

Stół SALDES, krzesła MURILOStół SALDES, krzesła PENK



Chcesz poznać jeszcze więcej inspirujących pomysłów na kompleksową aranżację Twojego domu?
Znajdziesz je na naszej stronie oraz w salonach Black Red White w całej Polsce.

Zainspiruj się ...

Stół GRAUS, krzesła ERIZ

Kompaktowy stół do niewielkich wnętrz. Piękny fornirowany blat w odcieniu matowej czerni podkreśli minimalistyczny 
styl wnętrza. Stół Graus możesz zestawiać z różnymi krzesłami  z kolekcji ArtLife.

Okrągły stół z  blatem imitującym marmur i solidną, metalową podstawą to elegancki dodatek do wnętrz urządzonych 
w stylu skandynawskim, nowoczesnym czy industrialnym. Stół Gosol możesz zestawić z dowolnymi krzesłami z kolekcji 
ArtLife. Wybór należy do Ciebie!

Stół GRAUS, krzesła PENK SZTRUKS

stół GOSOL, krzesła PENK SZTRUKS stół GOSOL, krzesła BEX



Black Red White S.A.
ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 84 685 02 02
e-mail: bok@brwsa.pl

Znajdziesz nas na:

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych 
w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.  
Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory pokazane  
w ulotce mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

Więcej na brw.pl


