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O NAS

O Firmie

Jesteśmy wiodącą marką dystrybucji mebli bankietowych w Polsce oraz krajach europejskich. 
Na rynku znajdujemy się już od 16 lat i ciągle poszerzamy horyzonty naszych usług. 
Nasze meble produkowane są w jednej z najlepszych fabryk na świecie.

Działamy na rynkach POLSKI, NIEMIEC, CZECH, LITWY, ROSJI. 
ZAUFAŁO NAM PONAD 5 tyś PODMIOTÓW

- krzesła bankietowe o najmocniejszej konstrukcji na rynku
- stoły bankietowe i weselne lekkie o wzmocnionej konstrukcji
- pokrowce wielokrotnego użycia
- dekoracje i akcesoria szerokie spektrum wyboru

Zapraszamy do współpracy

Meble bankietowe i cateringowe stanowią element wyposażenia każdego pomieszczenia. 
Nasze krzesła oraz pokrowce doskonale sprawdzą się w salach bankietowych czy konferency-
jnych, stoły oraz stoliki idealnie spełnią swoją rolę dzięki szybkim składaniu w restauracjach 
oraz hotelach czy kawiarniach. Dodatkowo ozdoby takie jak kokardy oraz ozdobne pasy przy-
ozdobią każdą imprezę okolicznościową taką jak wesele, chrzciny oraz komunia.

Asortyment:

Certyfikaty:

Dbamy o Waszą wygodę
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KRZESŁA BANKIETOWE

czerwony

Krzesło bankietowe Wenecja

niebieski

49,90/pln
cena netto

czarny

brązowy

zielony

Cechy ramy : 
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm 
• Kolor grafitowy
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali młotkowej
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja : 2 lata

Kolor tapicerki:
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czarny 
gładki

Krzesło bankietowe Wenecja

szary 
gładki

54,90/pln
cena netto

Cechy ramy : 
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm 
• Kolor grafitowy
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali młotkowej
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja : 2 lata

Kolor tapicerki:
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KRZESŁA BANKIETOWE

czarny

Krzesło bankietowe Rzym

62,90/pln
cena netto

brązowy

zielony

Kolor tapicerki:

Cechy ramy : 
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm 
• Kolor złoty
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali 
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm 
(nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.

Krzesło bankietowe Rzym 69,90/pln
cena netto

Cechy ramy : 
• Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm 
• Kolor złoty
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali 
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 3 lata

www.bankietowo.pl                                                                                                                                                                                                                           +48 728 877 668

59,90/pln
cena netto

54,90/pln
cena netto

kameleon
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granatowa
tapicerka

srebna
rama

KRZESŁA BANKIETOWE

Krzesło bankietowe Werona

Krzesło bankietowe Werona
srebna
rama

granatowa
tapicerka

69,90/pln
cena netto

59,90/pln
cena netto

Kolor tapicerki: granat 
Cechy ramy : 
• Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm 
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta 
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 3 lata

Kolor tapicerki: granat 
Cechy ramy : 
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm 
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta 
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 2 lata
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KRZESŁA BANKIETOWE

www.bankietowo.pl                                                                                                                                                                                                                           +48 728 877 668

czarna
tapicerka

srebna
rama

Krzesło bankietowe Werona

Krzesło bankietowe Werona
srebna
rama

czarna
tapicerka

69,90/pln
cena netto

59,90/pln
cena netto

Kolor tapicerki: czarny 
Cechy ramy : 
• Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm 
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta 
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 3 lata

Kolor tapicerki: czarny
Cechy ramy : 
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm 
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta 
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 2 lata
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czarna gładka
tapicerka

srebna
rama

KRZESŁA BANKIETOWE

Krzesło bankietowe Luxus

Krzesło bankietowe Luxus
srebna
rama

szara gładka
tapicerka

59,90/pln
cena netto

59,90 pln
cena netto

Kolor tapicerki: czarny 
Cechy ramy : 
• Wymiar 20x 20 x 1,0 mm 
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta 
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 2 lata

Kolor tapicerki: czarny 
Cechy ramy : 
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm 
• Kolor srebrny
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali
• rama prosta 
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja: 2 lata
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rama: 20x20x1,0

69,90/pln
cena netto

rama: 25x25x1,2
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brązowa
tapicerka

brązowo-miedziana
rama

KRZESŁA BANKIETOWE

Krzesło bankietowe Exclusive

Krzesło bankietowe Exclusive
brązowo-miedziana
rama

brązowa
tapicerka

79,99/pln
cena netto

69,99/pln
cena netto

Kolor tapicerki: brąz lub szaro beżowy
Cechy ramy : 
• Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm 
• Kolor brązowo-miedziany
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali 
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja : 3 lata

Kolor tapicerki: brąz lub szaro beżowy
Cechy ramy : 
• Wymiar 20 x 20 x 1,0 mm 
• Kolor brązowo-miedziany
• dodatkowo spawana pod siedziskiem
• malowana proszkowo
• wykonana ze stali 
• rama prosta
Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się)
Wymiary krzesła:
Wysokość oparcia 92 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Siedzisko 40x40 cm
Możliwość sztaplowania do 18 szt.
Gwarancja : 2 lata
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KRZESŁA NOWOCZESNE

Krzesło Modena 56,10/pln
cena netto

kolor biały
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kolor czarny kolor szary

81,29/pln
cena netto

kolor biały kolor czarny kolor szary

Krzesło Carbonia 101,63/pln
cena netto

kolor biały kolor czarny kolor szary

101,63/pln
cena netto

kolor biały kolor czarny kolor szary

Krzesło Toronto

Krzesło Split
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KRZESLA NOWOCZESNE
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Krzesło Bejot 64,23/pln
cena netto

kolor biały kolor czarny kolor szary

96,75/pln
cena netto

kolor biały kolor czarny kolor szary

Stolik Modena

137,40/pln
cena netto

kolor biały kolor czarny kolor szary

251,22/pln
cena netto

kolor biały kolor czarny kolor szary

Krzesło Toronto

Krzesło Split

Krzesło sklejkowe

Fi60cm

Fi80cm
169,92/pln

cena netto

Stolik Modena
120x80cm
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KRZESŁA WESELNE

kolor 
złoty

Krzesło Chameleon Krzesło O-back

kolor 
szampan

Krzesło Phoenix Krzesło Phoenix
kolor 
biały

NOWOŚĆ

161,79/pln
cena netto

NOWOŚĆ

149,00/pln
cena netto

NOWOŚĆ

149,00/pln
cena netto

119,00/pln
cena netto

NOWOŚĆ
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kolor 
szampan

kolor 
złoty
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Krzesło Chiavari PP 

KRZESŁA WESELNE

kolor 
złoty

kolor 
szampan

Krzesło Chiavari stalowe 
kolor 
złoty

kolor 
szampan

119,00/pln
cena netto

NOWOŚĆ

149,00/pln
cena netto

NOWOŚĆ
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kolor
biały

Krzesło BOHO

KRZESŁA KAWIARNIANE

kolor 
szary

kolor
beżowy

79,99/pln
cena netto

NOWOŚĆ

kolor
biały

Krzesło Vintage
kolor 
szary

79,99/pln
cena netto

NOWOŚĆ

kolor 
czarny
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kolor 
czarny
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STOŁY BANKIETOWE

Cechy stołów prostokątnych:
 
• Kolor: buk
• Wymiary: 120x80cm, 180x80cm, 
180-90cm
• Nogi składane pod blat  
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu (dwustronny) o grubości 
20mm 
• Płyta wodoodporna
• Wysokość stołu - 77 cm
• Wysokość z wykręconymi końców-
kami w nogach – 78 cm 
• Stół bardzo stabilny

Cechy stołów okrągłych:
 
• Kolor: buk
• Wymiary: Fi 150cm, Fi 180cm
• Nogi składane pod blat  
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu (dwustronny) o grubości 
20mm 
• Płyta wodoodporna
• Rant blatu pokryty aluminiową list-
wą w celu toczenia
• Stół bardzo stabilny

Cechy stołów prostokątnych:
 
• Kolor: dąb sonoma
• Wymiary: 120x80cm, 180x90cm, 
190x90cm, 200x90cm
• Nogi składane pod blat  
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu (dwustronny) o grubości 
18 mm 
• Płyta wodoodporna
• Wysokość stołu - 77 cm
• Wysokość z wykręconymi końców-
kami w nogach – 78 cm 
• Stół bardzo stabilny
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STOŁY BANKIETOWE

Kolor blatu:
Lancelot

Kolor blatu:
Dąb Sonoma

Stelaż:
czarny

Stelaż:
czarny

Stół bankietowy prostokątny 120x80cm

Stół bankietowy prostokątny 180x80cm

194,00/pln
cena netto

194,00/pln
cena netto

205,00/pln
cena netto

Stół bankietowy prostokątny 180x90cm

209,00/pln
cena netto

209,00/pln
cena netto

Stół bankietowy prostokątny 190x90cm

219,00/pln
cena netto

Stół bankietowy prostokątny 200x90cm

229,00/pln
cena netto

Stół bankietowy okrągły Fi 150cm

319,00/pln
cena netto

329,00/pln
cena netto

Stół bankietowy okrągły Fi 180cm

219,00/pln
cena netto

229,00/pln
cena netto

329,00/pln
cena netto

319,00/pln
cena netto

205,00/pln
cena netto

www.bankietowo.pl                                                                                                                                                                                                                           +48 728 877 668 17



STOŁY CATERINGOWE

Cechy stołów cateringowych                
prostokątnych
 
• Kolor: biały
• Wymiary: 180x76cm
• Nogi składane pod blat  
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu wykonany z tworzywa 
sztucznego
• Wysokość stołu - 73 cm 
• Stół bardzo stabilny

Cechy stołów cateringowych                
okrągłych
 
• Kolor: biały
• Wymiary: Fi 150cm, Fi 180cm
• Nogi składane pod blat  
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu wykonany z tworzywa 
sztucznego
• Wysokość stołu - 73 cm 
• Stół bardzo stabilny

Cechy stołów cateringowych                
prostokątnych (składanych w         
walizkę)
 
• Kolor: biały lub rattan
• Wymiary: 180x76cm, 240x76cm
• Stół składany w tzw. walizkę  
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu wykonany z tworzywa 
sztucznego lub rattanu
• Wysokość stołu - 73 cm 

Cechy stolików koktajlowych
 
• Kolor: biały
• Wymiary: 80 x 110 cm (wysokość)
• Nogi składane
• Stelaż- malowany proszkowo
• Blat stołu wykonany z tworzywa 
sztucznego
• Stolik bardzo stabilny
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STOŁY CATERINGOWE

składany w 
walizkę

Stół cateringowy prostokątny 180x76cm

Stół cateringowy prostokątny 200x90cm

169,00/pln
cena netto

137,40/pln
cena netto

283,74/pln
cena netto

Stół cateringowy prostokątny 240x86,5cm

Stół cateringowy okrągły Fi 180cm

stelaż składany 
pod blat

349,00/pln
cena netto

Stół cateringowy rattanowy prostokątny 180x76cm

161,79/pln
cena netto

Stolik koktajlowy Fi 80cm 

139,00/pln
cena netto

283,74/pln
cena netto

283,74/pln
cena netto
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kolor 
biały

POKROWCE NA KRZESŁA

Pokrowiec na krzesło - kolor biały pełny Pokrowiec na krzesło - kolor biały z wycięciem
kolor 
biały

Pokrowiec na krzesło - kolor czarny z wycięciem

kolor 
czarny

Pokrowiec na krzesło-kolor jasny beż z wycięciem

kolor 
jasny beż

Pokrowiec na krzesło - kolor szary z wycięciem Pokrowiec na krzesło - kolor grafitowyz wycięciem

kolor 
szary

kolor 
graf itowy

11,30/pln
cena netto

11,30/pln
cena netto

11,30/pln
cena netto

11,30/pln
cena netto

11,30/pln
cena netto

11,30/pln
cena netto

• Kolor: biały
• Pokrój: pełny z 
przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem

• Kolor: biały
• Pokrój: z wycięciem 
z przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem

• Kolor: czarny
• Pokrój: z wycięciem 
z przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem

• Kolor: jasny beż
• Pokrój: z wycięciem 
z przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem

• Kolor: szary
• Pokrój: z wycięciem 
z przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem

• Kolor: grafitowy
• Pokrój: z wycięciem 
z przodu
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem
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kolor 
biały

POKROWCE NA STOŁY/ STOLIKI

Pokrowiec na stół prostokątny 180x76cm

Pokrowiec na stół okrągły Fi 150cm
kolor 
biały

Pokrowiec na stół okrągły Fi 180cm

kolor 
biały

Pokrowiec na stolik koktajlowy - kolor biały Pokrowiec na stolik koktajlowy - kolor czarny

kolor 
biały

kolor 
czarny

kolor 
czarny

Pokrowiec na stół prostokątny 240x86,5cm
kolor 
biały

kolor 
czarny

39,99/pln
cena netto

39,00/pln
cena netto

49,00/pln
cena netto

49,00/pln
cena netto

49,00/pln
cena netto

19,99/pln
cena netto

• Kolor: biały lub 
czarny
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem

• Kolor: biały
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem

• Kolor: biały lub 
czarny
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem

• Kolor: biały
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem

• Kolor: czarny
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem

• Kolor: biały
• Materiał: spandex
• nie wymaga      
prasowania
• specjalne końcówki 
zapobiegające przed 
przetarciem
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STELAŻE CATERINGOWE

145,53/pln
cena netto

161,79/pln 
cena netto

153,66/pln
cena netto

171,79/pln 
cena netto

100x60cm              160x60cm

Stelaż cateringowy H

Cechy stelaży:
• Rozmiar: 60x100cm lub 
60x160cm 
• Wysokość: 73cm
• Cechy: posiada 8 ot-
worów do mocowania 
blatu
• Zawiasy: sprężynowe
 

Stelaż cateringowy T

Cechy stelaży:
• Rozmiar: 60x100cm lub 
60x160cm  
• Wysokość: 73cm
• Cechy: posiada 8 ot-
worów do mocowania 
blatu
• Zawiasy: sprężynowe
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100x60cm              160x60cm
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AKCESORIA CATERINGOWE
Kokarda elastyczna

6,10/pln
cena netto

Kokarda elastyczna

6,10/pln
cena netto

Kokarda elastyczna

6,10/pln
cena netto

Kokarda elastyczna

6,10/pln
cena netto

Szarfa - wstęga

6,10/pln
cena netto

Szarfa - wstęga

6,10/pln
cena netto

Szarfa - wstęga

6,10/pln
cena netto

Szarfa - wstęga

6,10/pln
cena netto

Nakładka na stolik

24,38/pln
cena netto

Nakładka na stolik

24,38/pln
cena netto

4,99/pln
cena netto

4,99/pln
cena netto

24,99/pln
cena netto

29,99/pln
cena netto

54,99/pln
cena netto

59,99/pln
cena netto

• Kolor: biały
• Materiał: spandex
• nie wymaga prasowania

• Kolor: złoty
• Materiał: spandex
• nie wymaga prasowania

• Kolor: czerwony
• Materiał: spandex
• nie wymaga prasowania

• Kolor: szampański
• Materiał: spandex
• nie wymaga prasowania

• Kolor: biały
• Rozmiar: 260x16cm
• wymaga prasowania

• Kolor: złoty
• Rozmiar: 260x16cm
• wymaga prasowania

• Kolor: czerwony
• Rozmiar: 260x16cm
• wymaga prasowania

• Kolor: brzoskwiniowy
• Rozmiar: 260x16cm
• wymaga prasowania

• Kolor: biały
• Materiał: Spandex
• Przeznaczenie: Stolik  
koktajlowy Fi 80cm
 

• Kolor: czarny
• Materiał: Spandex
• Przeznaczenie: Stolik  
koktajlowy Fi 80cm
 

Łącznik do krzeseł
• Kolor: czarny
• Profil: 20x20
• Przeznaczenie: łącznik 
do krzeseł
 

Łącznik do krzeseł
• Kolor: czarny
• Profil: 25x25
• Przeznaczenie: łącznik 
do krzeseł
 

Obrus 200x160cm
• Kolor: biały
• Rozmiar: 200x160cm
• Materiał: poliester
• Cechy: nie są                  
plamoodporne

Obrus 240x160cm
• Kolor: biały
• Rozmiar: 240x160cm
• Materiał: poliester
• Cechy: nie są                  
plamoodporne

Obrus Fi 290cm Obrus Fi 320cm• Kolor: biały
• Rozmiar: Fi 290cm
• Materiał: poliester
• Cechy: nie są                     
plamoodporne
• Zastosowanie:                        
stoły fi 150cm  

www.bankietowo.pl                                                                                                                                                                                                                           +48 728 877 668

• Kolor: biały
• Rozmiar: Fi 320cm
• Materiał: poliester
• Cechy: nie są                     
plamoodporne
• Zastosowanie:                        
stoły fi 180cm  
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Nasze marki:

www.bankietowo.pl                    www.krzeslaonline.pl          

KONTAKT

Arpex
Południowa 14,
05-807 Żółwin

www.bankietowo.pl
www.krzeslaonline.pl  
 
biuro@bankietowo.pl
sklep@krzeslaonline.pl
+48 662 994 172, +48 728 877 668 , +48 516 549 950

www.facebook.com/bankietowo                                                                                     www.facebook.com/krzeslaonlinepl24


