


Siton



MADUU STUDIO to przestrzeń, gdzie design 
spotyka się z funkcjonalnością. Stawiamy na 
równi piękno, użyteczność i wygodę. Dążymy 
do stworzenia komfortowego miejsca zarówno 
do wypoczynku, jak i do pracy. Uważamy, że 
meble powinny stale zachwycać, ale też speł-
niać określone funkcje. 

MADUU STUDIO to grupa osób, których po-
łączyła pasja, poczucie estetyki i zamiłowanie 
do dobrego designu. Selektywnie wybieramy                     
i włączamy do naszego portfolio marki oferu-
jące meble i dodatki niezbędne do aranżacji               
unikatowych wnętrz. 

Zapraszamy do świata Maduu Studio. 
Rozgość się w nim wygodnie.

str. 5 Jeff M

str. 2 Poter Soft M

str. 3 Poter

SITON to krzesła o wyjątkowych walorach          
estetycznych i funkcjonalnych. To nowoczesny 
design, jakość i dbałość o detale. Zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą marki Siton.

 Poter Soft 

1



Poter Soft M

Poter Soft
Fotel biurowy Poter został zaprojektowany z my-
ślą o tych, którzy cenią wygodę oraz nowocze-
sną stylistykę. Wykonany został z wysokiej jakości                   
matowego czarnego materiału skóropodobnego. 
Zastosowane na tkaninie widoczne przeszycia              
nadają fotelowi unikalny charakter. Podstawa fotela 
została umieszczona na czteroramiennym syste-
mie kół i wyposażona w pneumatyczny mecha-
nizm regulacji wysokości. Fotel biurowy Poter har-
monijnie wkomponuje się w każde pomieszczenie. 

W krześle Poter Soft M połączyliśmy wyso-
kiej jakości ekologiczną skórę z melanżową 
tkaniną. Do tego metalowe elementy i całość 
zyskuje nowoczesny charakter. Dodatkowe 
poduszki zwiększają komfort użytkowania, 
a  zastosowany rozstaw nóg gwarantuje sta-
bilność krzesła. Krzesło Poter Soft M  doda 
elegancji i klasy w każdym pomieszczeniu 
biurowym, gabinecie czy w przestrzeniach 
publicznych. 

Fotel biurowy Poter
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Krzesło Jeff M to niebanalny produkt, który swo-
im wyglądem zarówno nawiązuje do stylu lat 
60 tych, jak i wpisuje się w nowoczesny desi-
gn. Pikowane siedzisko z wysokiej jakości skóry 
ekologicznej, melanżowa tkanina zastosowana 
na podłokietnikach oraz geometryczna forma 
metalowych nóg sprawiają, że krzesło prezen-
tuje się wspaniale. 

Jeff M
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www.maduustudio.com
tel. +48 (22) 699 60 12

mail: info@maduustudio.com



Tavol



Tavol to seria drewnianych stołów i stolików.              
Najchętniej, najlepszej klasy wyselekcjonowane 
lite drewno w kolorze naturalnym, łączymy z me-
talowymi podstawami. Naturalna, ciepła kolory-
styka drewna zestawiona z chłodnym odcieniem 
metalowej podstawy sprawia, że otrzymujemy 
produkt o niezliczonych możliwościach aranża-
cyjnych.
Rzemieślnicze wykonanie zarówno blatu, jak          
i metalowej lub drewnianej konstrukcji sprawia, 
że Tavol to stoły wyjątkowe! 

MADUU STUDIO to przestrzeń gdzie desi-
gn spotyka się z funkcjonalnością. Stawiamy                   
na równi piękno, użyteczność i wygodę. Dążymy 
do stworzenia komfortowego miejsca zarówno 
do wypoczynku, jak i do pracy. Uważamy, że 
meble powinny stale zachwycać, ale też speł-
niać określone funkcje. 

MADUU STUDIO to grupa osób, których                     
połączyła pasja, poczucie estetyki i zamiłowanie 
do dobrego designu. Selektywnie wybieramy              
i włączamy do naszego portfolio marki oferujące 
meble i dodatki niezbędne do aranżacji unikato-
wych wnętrz. 

Zapraszamy do świata Maduu Studio. 
Rozgość się w nim wygodnie.
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Dąb szczotkowany

Czereśnia naturalna 

Dąb naturalny

Do każdego ze stolików dostępne są 3 rodzaje blatów 

metalowa podstawa  
dostępna w czarnym
i białym kolorze

lub 15x15 mm
(wersja SLIM) 

Grubość 30x30 cm
(wersja BOLD)

Stoliki Industrialne

Dostępne wymiary stolików:

wysokość:  36/43/54
szerokość: 45/60/100 
głębokość: 45/60/100
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Graphi

Taco

Taco Slim

Taco Bold

Stolik TACO to przykład na to, że zestawianie 
ze sobą kontrastowych form i materiałów daje 
niebanalne rozwiązania. Lakierowana podsta-
wa wykonana ze stali, nawiązuje do stylu skan-
dynawskiego i ujmuje swoją minimalistycz-
ną formą. Przecinające się nogi stolika nadają 
mu mocnego, wyraźnego charakteru.  Całość 
podstawy jest dostępna w dwóch kolorach,              
w różnych rozmiarach oraz dwóch grubościach 
profilu 15x15 mm (SLIM) lub 30x30 mm (BOLD). 
Blat o oryginalnej widocznej fakturze, wykona-
ny został z najlepszej klasy wyselekcjonowane-
go litego czereśniowego, dębowego natural-
nego lub dębowego szczotkowanego drewna. 
Faktura drewna w każdym blacie może się 
delikatnie różnić. Dzięki lakierowaniu i klejeniu 
z listew niełączonych na długości, blat jest wy-
trzymały na intensywne użytkowanie, a jego 
lakierowana powierzchnia jest gładka i łatwa 
do utrzymania w czystości. Dodatkowo, lakier 
uwypukla walory drewna.

Blat o oryginalnej widocznej fakturze wykonany 
został z najwyższej klasy, wyselekcjonowanego 
litego czereśniowego, dębowego naturalnego 
lub dębowego szczotkowanego drewna w ko-
lorze naturalnym. Dzięki lakierowaniu i klejeniu        
z listew niełączonych na długości jest wytrzy-
mały na intensywne użytkowanie. Geometrycz-
ne w formie metalowe nogi dopełniają całości. 
Lakierowana podstawa stolika występuje w 
wersji 15x15 mm (SLIM) oraz 30x30 mm (BOLD)        
grubości profilu, w kolorze białym lub czarnym.

Stolik GRAPHI to ponadczasowy 
design zamknięty w minimalistycz-
nej formie. Rzemieślnicze wykona-
nie zarówno blatu, jak i metalowej 
konstrukcji sprawia, że GRAPHI jest 
stolikiem wyjątkowym! 

Graphi Slim

Graphi Bold

54

Trzy wielkości do wyboru

45x45 cm

60x60 cm

100x100 cm 



Loft

Industry

Blat o oryginalnej widocznej fakturze, wykonany został z najlepszej 
klasy wyselekcjonowanego litego drewna w kolorze naturalnym 
(do wyboru drewno czereśniowe, dębowe naturalne lub dębowe 
szczotkowane). Faktura drewna w każdym blacie może się deli-
katnie różnić. Dzięki lakierowaniu i klejeniu z listew niełączonych                                         
na długości, jest wytrzymały na intensywne użytkowanie. Lakiero-
wana powierzchnia drewnianego blatu jest gładka i łatwa do utrzy-
mania w czystości. Dodatkowo, lakier uwypukla naturalny wygląd 
drewna, podkreślając jego słoje oraz włókna.
Podstawa stolika dostępna jest w dwóch kolorach (białym                         
lub czarnym) oraz rozmiarach (60 x60 cm  lub 45x45 cm).

Stolik LOFT to propozycja dla każdego wielbiciela designu. Lakie-
rowana stalowa podstawa swoją formą i kształtem nawiązuje do 
stylu rustykalnego. Jej krzyżowe łączenia są niebanalne, co spra-
wia, że całość nabiera charakteru retro. Podstawa dostępna jest              
w dwóch kolorach oraz różnych rozmiarach. Blat może być wyko-
nany z naturalnego drewna dębowego, czereśniowego lub dębo-
wego szczotkowanego. Faktura drewna w każdym blacie może się 
delikatnie różnić. Dzięki lakierowaniu i klejeniu z listew niełączo-
nych na długości blat jest wytrzymały, a lakierowana powierzchnia 
blatu jest gładka i łatwa do utrzymania w czystości. Dodatkowo, 
lakier uwypukla słoje oraz włókna drewna. 

Połączenie drewnianego blatu z metalową 
podstawą tworzy idealny duet, który zachwy-
ci każdego konesera dobrego designu. Natu-
ralna, ciepła kolorystyka drewna zestawiona 
z chłodnym odcieniem metalowej podstawy 
sprawia, że otrzymujemy produkt o niezli-
czonych możliwościach aranżacyjnych. Sto-
lik INDUSTRY idealnie wkomponuje się we 
wnętrza w stylu loftowym. Będzie również 
doskonałym przełamaniem tradycyjnych 
aranżacji. 
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Square

9

Drewniany blat stolika SQUARE tworzy idealny 
duet z podstawą. Minimalistyczny kształt lakiero-
wanej stali oraz prosta forma zachwycą każdego 
miłośnika designu. Projekt został stworzony dla 
osób, które cenią perfekcję. Podstawa o grubości 
profilu 40 mm, dostępna jest w dwóch opcjach ko-
lorystycznych oraz różnych rozmiarach. Blat o uni-
kalnej widocznej fakturze, wykonany został z naj-
lepszej klasy wyselekcjonowanego litego drewna 
(do wyboru: drewno czereśniowe, naturalne dębo-
we lub dębowe szczotkowane).



Cube

W stoliku CUBE  połączyliśmy drewniany blat z metalową 
podstawą, dzięki czemu powstał idealny duet, który za-
chwyci każdego. Forma stolika Cube jest prosta, dlatego 
całość kompozycji wygląda perfekcyjnie i daje szerokie 
możliwości aranżacyjne. Blat o oryginalnej widocznej fak-
turze został wykonany z najlepszej klasy wyselekcjono-
wanego litego drewna. Do wyboru drewno czereśniowe, 
dębowe naturalne lub dębowe szczotkowane. Faktura 
drewna w każdym blacie może się różnić. Dzięki lakiero-
waniu i klejeniu z listew niełączonych na długości blat jest 
wytrzymały na intensywne użytkowanie, powierzchnia 
blatu jest gładka i łatwa do utrzymania w czystości. Meta-
lowa podstawa stolika Cube dostępna jest w różnych roz-
miarach, dwóch kolorach oraz dwóch grubościach profilu 
15x15 mm lub 30x30 mm.

Cube Slim

Cube Bold
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Stoliki WindMill

Stolik WINDMILL ROUND 450 wykonany został z litego 
drewna dębowego. Grubość blatu wynosi 2,7 cm. Pod-
stawa stolika w kształcie ramek wykonana jest z profili 
dębowych o przekroju 40x25 mm i występuje w dwóch 
opcjach kolorystycznych - w naturalnym lub bejcowa-
nym na czarno. Całość konstrukcji połączono solidnymi 
zawiasami mosiężnymi umożliwiającymi  łatwe rozło-
żenie oraz złożenie stolika, co jest bardzo przydatne 
w szczególności w małych pomieszczeniach. Całość 
konstrukcji polakierowana jest półmatowym lakierem 
o podwyższonej twardości. Stolik nie wymaga żadnych 
narzędzi ani śrub do jego zmontowania.

Składana podstawa 
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Podstawa z naturalnego drewna
dębowego lub bejcowanego na czarno

solidne zawiasy mosiężne
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Stolik Windmill
Round Black

16 17

wysokość: 60 cm
szerokość: 45 cm
głębokość: 45 cm

wysokość: 45 cm 
szerokość: 60 cm
głębokość: 60 cm

wysokość: 40 cm
szerokość: 90 cm
głębokość: 90 cm

Dostępne wielkości:



Stolik Windmill 
Round Natural

18 19

wysokość: 60 cm
szerokość: 45 cm
głębokość: 45 cm

wysokość: 45 cm 
szerokość: 60 cm
głębokość: 60 cm

wysokość: 40 cm
szerokość: 90 cm
głębokość: 90 cm

Dostępne wielkości
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Stół Holz

75

180/160 90



Wooden

Designerski stół WOODEN z metalową pod-
stawą oraz blatem z naturalnego, szczotko-
wanego i olejowanego drewna dębowego 
doskonale wpisuje się zarówno w klimat 
industrialny, jak i nowoczesny. Z pewno-
ścią sprawdzi się on w salonie czy jadalni,              
we wnętrzach w stylu loftowym czy skandy-
nawskim. Rzemieślnicze wykonanie zarów-
no blatu, jak i metalowej konstrukcji sprawia, 
że Wooden jest stołem wyjątkowym! 

Cohen
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profil 30x30 mm

profil 80x40 mm
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Biurko Hooper

73

120
60

profil 30x30 mm



www.maduustudio.com
tel. +48 (22) 699 60 12

mail: info@maduustudio.com



Silla



MADUU STUDIO to przestrzeń gdzie desi-
gn spotyka się z funkcjonalnością. Stawiamy                   
na równi piękno, użyteczność i wygodę. Dążymy 
do stworzenia komfortowego miejsca zarówno 
do wypoczynku, jak i do pracy. Uważamy, że 
meble powinny stale zachwycać, ale też speł-
niać określone funkcje. 

MADUU STUDIO to grupa osób, których                     
połączyła pasja, poczucie estetyki i zamiłowanie 
do dobrego designu. Selektywnie wybieramy              
i włączamy do naszego portfolio marki oferujące 
meble i dodatki niezbędne do aranżacji unikato-
wych wnętrz. 

Zapraszamy do świata Maduu Studio. 
Rozgość się w nim wygodnie.

str. 2 Ergo

str. 8 Press

str. 16 Seca

FOTELE BIUROWE SILLA
Uważamy, że w projektowaniu  najważniejszy 
jest Człowiek. Dlatego też fotele biurowe marki 
Silla zostały zaprojektowane przede wszystkim 
w taki sposób, aby zapewnić komfort i wygodę 
użytkowania. Niemniej ważny oczywiście jest 
design, jakość i estetyka wykonania. Idealny fo-
tel biurowy powinien łączyć wszystkie te cechy - 
funkcjonalność, ergonomię użytkowania i dobry 
design. 
 
Przedstawiamy ERGO, PRESS i SECA -                                      
designerskie i ergonomiczne fotele menedżer-
skie zapewniające komfort i wygodę podczas 
długich godzin użytkowania.
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menedżerski fotel biurowy  z doskonale wyprofilowanym oparciem
 oraz wygodnym siedziskiem zapewniającym pełen komfort użytkowania.

Ergo

Nowoczesny design, funkcjonalność, ergonomia. 
Fotel biurowy Ergo dostosuje się do Twoich potrzeb.
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Stalowo-aluminiowa 
podstawa

   PODŁOKIETNIKI 4D
   płaszczyzny regulacji:
- wysokość
- szerokość
- przód-tył
- kąt odchylenia 10 stopni 
   względem tułowia                           

Zdejmowany zagłówek
z regulacją wysokości

Regulacja wysokości elementu
wspierającego odcinek lędźwiowy

Mechanizm Synchro Plus
z regulacją wysokości, dopasowuje 
ustawienia do wagi ciała osoby siedzą-
cej. Umożliwia zablokowanie oparcia     
w dogodnej pozycji

GREENGUARD GOLD
 
certyfikat potwierdza niską emisję        
chemiczną foteli biurowych oraz gwa-
rantuje brak szkodliwości dla środowi-
ska podczas użytkowania na zewnątrz 
oraz wewnątrz pomieszczeń.

 

BIFMA INTERNATIONAL CERTIFICATE 

certyfikat potwierdzający wysoką                
jakość foteli biurowych. Aby certyfikat 
został przyznany  fotele są testowane 
pod względem wytrzymałości, stabil-
ności oraz bezpieczeństwa.
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mechanizm Synchro Plus z regulacją wysokości pozwala na dokładne             
ustawienie ciężaru ciała osoby siedzącej, dzięki czemu opór odchylanego 
oparcia jest właściwy dla ergonomicznego siedzenia użytkownika. Oparcie 
można zablokować w dogodnej pozycji;

oparcie fotela ERGO posiada regulowane podparcie lędźwiowego odcinka 
kręgosłupa;

mechanizm Synchro Plus - mechanizm polegający na synchronicznym       
wychylaniu się oparcia wraz z siedziskiem (ruch oparcia jest szybszy i dalszy). 
Gwarantuje to ergonomiczne podparcie pleców na całej ich długości;

mechanizm Anti-Shock zabezpiecza przed samoistnym powrotem opar-
cia przy zwolnieniu blokady, dzięki czemu oparcie nie powróci do pozycji          
głównej gwałtownie;

siedzisko fotela Ergo wyposażone zostało w slajder, dzięki któremu łatwo 
dostosować jego głębokość do wzrostu użytkownika;

podłokietniki 4D - regulacja przód - tył, regulacja wysokości, regulacja         
obrotu podłokietników względem ciała o kąt 10 stopni, regulacja odległości 
od siedziska;

tapicerowane siedzisko wykonano w technologii pianek wylewanych,           
dzięki czemu jest bardziej sprężyste i gwarantuje wyższy komfort użytko-
wania przez długi czas, a opadająca ku dołowi przednia krawędź zmniejsza 
ucisk na uda;

fotel Ergo wyposażony jest w zdejmowany, tapicerowany zagłówek z regu-
lacją wysokości;

w oparciu fotela Ergo dla lepszej wentylacji zastosowano elastyczną siatkę;

kółka są przystosowane do użytku zarówno na miękkich, jak i na twardych 
nawierzchniach;

pięcioramienna podstawa ze stali polerowanej wraz z chromowanym            
elementem oparcia nadają fotelowi ERGO ekskluzywnego wyglądu;

6 7



Press
Nowoczesny fotel biurowy wyposażony w komfortowe siedzisko,                  
ergonomicznie wyprofilowane oparcie, podłokietniki z regulacją                        
w trzech płaszczyznach oraz zdejmowany zagłówek, pozwoli zająć 
wygodną pozycję podczas pracy.
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Auto-Synchro Mechanizm  
Włoski mechanizm Donati Dopo 
automatycznie dostosowuje się 
do wagi użytkowanika

  PODŁOKIETNIKI 3D
  płaszczyzny regulacji:
- wysokość
- szerokość
- przód-tył

Kółka (wymiary 60 mm x 25 mm)
wykonane z poliuretanu - mają 
dodatek kauczuku

Zdejmowany zagłówek

Regulacja wysokości elementu 
wspierającego odcinek lędźwiowy

GREENGUARD GOLD
 
certyfikat potwierdza niską emisję che-
miczną foteli biurowych oraz gwaran-
tuje brak szkodliwości dla środowiska 
podczas użytkowania na zewnątrz oraz 
wewnątrz pomieszczeń
 

BIFMA INTERNATIONAL CERTIFICATE 

certyfikat potwierdzający wysoką jakość 
foteli biurowych. Aby certyfikat został 
przyznany  fotele są testowane pod 
względem wytrzymałości, stabilności 
oraz bezpieczeństwa
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zastosowany w fotelu PRESS mechanizm Auto-Synchro włoskiej firmy           
Donati, pozwala uniknąć ręcznej regulacji ciężaru użytkownika automatycz-
nie się do niego dostosowując. Ruch oparcia i siedziska jest zsynchronizowa-
ny. Jeśli mechanizm jest odblokowany, oparcie podąża za plecami użytkow-
nika, dzięki czemu zapewnia odpowiednie podparcie na całej ich długości. 
Oparcie posiada regulowane podparcie części lędźwiowej kręgosłupa;

oparcie fotela PRESS można zablokować w wybranej przez użytkownika         
pozycji, a mechanizm Anti-Shock zabezpiecza przed samoistnym powrotem 
oparcia przy zwolnieniu blokady;

siedzisko fotela PRESS posiada slajder, dzięki któremu łatwo dostosować 
jego głębokość do wzrostu użytkownika;

wysokie siatkowe oparcie zapewnia odpowiedni komfort użytkowania,               
dobrze dopasowuje się do kształtu pleców, a także zapewnia sprawną        
cyrkulację powietrza;

tapicerowane siedzisko z pianki wykonano w technologii pianek wylewa-
nych, dzięki czemu jest bardziej sprężyste i gwarantuje wyższy komfort                  
użytkowania przez długi czas, a opadająca ku dołowi przednia krawędź 
zmniejsza ucisk na uda;

podłokietniki 3D dają możliwość regulacji w trzech płaszczyznach, co zdecy-
dowanie zwiększa ergonomię pracy:

  regulacja góra / dół pozwala na dopasowanie do wzrostu użytkownika; 
  regulacja odległości od siedziska;
  regulacja przód / tył.

kółka o wymiarach 60 mm x 25 mm wykonane  zostały z poliuretanu z do-
datkiem kauczuku;

opcjonalny zagłówek posiada regulację wysokości, co zwiększa komfort 
użytkowania.
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Seca
Nowoczesny i elegancki design oraz komfort siedzenia.

ZWIEWNA LINIA, NOWOCZESNY DESIGN

17



Regulacja oporu przechyłu

NYLONOWA RAMA
dostępna w kolorze czarnym
i szarym

ERGONOMICZNIE 
WYPROFILOWANE OPARCIE 
mikrosiateczka przepuszczająca po-
wietrze oraz regulowany element 
wspierający odcinek lędźwiowy

Pianka o grubości 6,5cm
przepuszcza powietrze dając 
komfort siedzenia

MECHANIZM Simple Tilt
pozwala na odchylenie się  do tyłu
(kołyska) oraz blokowanie w pozycji
pionowej

GREENGUARD GOLD
 
certyfikat potwierdza niską emisję  
chemiczną foteli biurowych oraz 
gwarantuje brak szkodliwości dla 
środowiska podczas użytkowa-
nia na zewnątrz oraz wewnątrz         
pomieszczeń.
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Seca wyposażona jest w mechanizm Simple Tilt, który umożli-
wia odchylanie się fotela do tyłu (tzw. mechanizm kołyski);

mechanizm Simple Tilt posiada regulację ciężaru osoby                  
siedzącej. Pozwala to uzyskać maksymalny komfort działania 
mechanizmu kołyski, a siedzenie na fotelu  staje się ergono-
miczne, tzw. aktywne siedzenie;

możliwe jest zablokowanie fotela w pozycji pionowej;

rama wykonana została z tworzywa i dostępna jest w dwóch 
kolorach: szarym i czarnym;

ergonomiczne oparcie oraz regulacja wsparcia odcinka                       
lędźwiowego są gwarancją komfortowego użytkowania fotela;

0parcie tapicerowane wysokiej jakości siatką przepuszczającą 
powietrze;

dla zwiększenia komfortu siedzisko wykonano z elastycznej, 
przepuszczającej powietrze pianki o grubości 6,5 cm;

kółka o wymiarach 60 mm x 25 mm kolorem dostosowane            
są do koloru ramy. Wykonane z poliuretanu są bezpieczne        
zarówno do stosowania na podłogach twardych, jak i miękkich.

20



www.maduustudio.com
tel. +48 (22) 699 60 12

mail: info@maduustudio.com


	okładka
	katalog maduu 23.07.20 
	katalog maduu stoliki
	katalog maduu biurówka

