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O NAS / ABOUT US

UK/ BANQUET FURNITURE MANUFACTURER
DE/ BANKETT - MÖBELHERSTELLER

MEXTRA współtworzy historię branży mebli bankietowych w Polsce, zapewniając sobie zaszczytne  miejsce lidera tego rynku. Naszym celem jest 
tworzenie mebli, w których praktyczne rozwiązania łączą się z doskonałą jakością, zachowując przy tym najlepsze ceny na rynku. Flagowe 
pozycje z naszej oferty otwiera prestiżowa linia polskich krzeseł bankietowych MAESTRO. Asortyment produktów uzupełniają niezawodne 
krzesła standardowej linii ALICANTE, szeroka kolekcja bankietowych stołów składanych, czy też eleganckie tekstylia bankietowe. Sukcesywnie 
realizujemy nasze cele, dzięki czemu możemy poszczycić się miejscem w czołówce europejskich dostawców mebli bankietowych.

Specjalizujemy się w produkcji i dystrybucji wytrzymałych, sztaplowanych krzeseł i stołów bankietowych, dedykowanych do ciężkiego 
użytkowania bankietowego i konferencyjnego. Każdego roku wyposażamy ponad 1 000 obiektów w kilkunastu krajach Europy. Nasze produkty 
spotkać można w wielu hotelach, restauracjach, salach bankietowych i konferencyjnych. Gwarantujemy stały, błyskawiczny dostęp do swoich 
produktów. Fakty mówią same za siebie – 20 000 krzeseł bankietowych i ponad 2 000 stołów dostępnych „od ręki” wyróżnia nas od konkurencji. 
Każdego dnia własną flotą pojazdów dostarczamy meble bankietowe do klientów w całej Europie. 

Znamy się na meblach bankietowych – nieustannie doskonalimy je, wyznaczając nowe standardy w produkcji i wzornictwie, przeobrażając 
naszą pasję w Polskie Krzesła Bankietowe MAESTRO, stoły składane, krzesła drewniane czy też tekstylia bankietowe. 

MEXTRA is the leading banquet furniture 
manufacturer in Poland and Europe. The 
company specializes in manufacturing and 
distribution of lasting stacked furniture 
dedicate usage. The company guarantees a 
constant, immediate access for their 
products, offering the continual availability 
of 20 000 banquet chairs and over 2 000 
tables. Owing to the modern vehicle fleet, 
MEXTRA ensures a quick and safe supply of 
goods everywhere in Europe. Our goal is to 
provide best products, which confirm the 
high quality MEXTRA. The greatest success of 
our company are hundreds of satisfied 
customers.

MEXTRA ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
К Р У П Н Ы Х  П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й 
БАНКЕТНОЙ МЕБЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 
П О Л Ь Ш И  И  Е В Р О П Ы .   Ф И Р М А 
CПЕЦИАЛИЗИРУЕТCЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРОЧНОЙ ШТАБЕЛИРУЕМОЙ  МЕБЕЛИ, 
П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н Н О Й  Д Л Я 
И С П О Л Ь З О В А Н И Я  В  С Л О Ж Н Ы Х 
БАНКЕТЫХ УСЛОВИЯХ, А ТАКЖЕ ПРИ  
ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИЙ. ФИРМА 
Г А Р А Н Т И Р У Е Т  С Т А Б И Л Ь Н Ы Й  И 
МОЛНИЕНОСНЫЙ ДОСТУП  К  СВОИМ 
ПРОДУКТАМ, ИМЕЯ В ПОСТОЯННОМ 
НАЛИЧИИ 20 000 БАНКЕТНЫХ СТУЛЕВ, А 
ТАКЖЕ БОЛЕЕ 2 000 СТОЛОВ. БЛАГОДАРЯ 
СО В Р Е М Е Н Н О М У  Т РА Н С П О РТ Н О М У 
Ф Л О Т У  M E X T R A  О Б Е С П Е Ч И В А Е Т 
БЕЗОПАСНУЮ И БЫСТРУЮ ДОСТАВКУ В 
КАЖДОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ.

MEXTRA ist der fϋhrerender Hersteller von 
Bakettmöbeln in Europa.   Die Firma 
spezialisiert sich auf Produktion und Verteib 
beständiger. Möbel Edition Stapel, die sich 
fϋ r  e i n e n  i n t e n s i v e  B a n k e t t -  u n d 
K o n f e r e n z g e b r a u c h  e i g e n .  D a s 
U n t e r n e h m e n  g a r a n t i e r t e i n e n 
fortwahrenden, blitzschnellen Zugriff auf 
s e i n e  P r o d u k t e ,  i n d e m  d a  2 0  0 0 0 
Bankettstϋhle ganze Zeit lang verfϋgbar 
sind, wie auch ϋber 2 000 Tische angeboten 
w e r d e n .  D a n k  e i n e r  m o d e r n e n 
Transportflotte, gewährt MEXTRA eine 
sichere und schnelle Warenlieferung an 
jeden möglichen Ort Europas.

Wybierając nas możesz liczyć na to, że spotkasz ludzi, którzy wykonują swoją pracę z autentyczną pasją 
i osobistym zaangażowaniem.

By choosing us, you will meet the people who are doing their job with authentic passion and self involvement.

20 000 krzeseł zawsze dostępnych 
na magazynie

20000 chairs always available in stock
Order implementation even in 24h Over 3000 customers in Europe
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Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji najlepszych mebli bankietowych. Z powodzeniem kreujemy wizerunek MEXTRA  
umiejętnie łącząc ofertę najlepszych produktów z  atrakcyjną ceną i obsługą klienta  realizowaną na najwyższym poziomie. To co nas wyróżnia 
– to działanie kompleksowe. Począwszy od zrozumienia potrzeb klienta, fachowego doradztwa, poprzez dostarczenie produktu 
odpowiadającego jego sprecyzowanym życzeniom, aż po utrzymywanie kontaktu po transakcji – jesteśmy z naszym klientem na każdym 
etapie.

We are experienced in designing and producing the best banquet furniture. With success we create MEXTRA image, competently combine the best products offer with 
attractive price conditions and customer service which is performed at the highest level. Complex actions – this is what makes us unique. Starts from understanding 
the client’s needs, professional advice, through the supply with product which fit to their specific wishes, up to stay in contact a�er transaction – we are with our client 
on every step.

Fachowość i partnerstwo - tworzymy produkty najlepsze, w najwyższej jakości potwierdzonej licznymi certyfikatami i pozytywnymi opiniami 
naszych klientów. Słuchamy, doradzamy, tłumaczymy, a czasem odradzamy. Profesjonalny zespół jest zawsze do dyspozycji klienta, oferując 
fachową pomoc w doborze odpowiednich mebli z bogatego wachlarza modeli, wymiarów i wersji kolorystycznych.

Expertness and partnership – we make the best products with the highest quality confirmed by many certificates and positive opinions from our clients. We listen, we 
advice, we explain, and sometimes even discourage. Professional team is always available for customer, offering the proficiently help with choosing suitable 
furniture from a wide range of models, sizes and colors.

NASZYM ZDANIEM / IN OUR OPINION

Ludzie to podstawa naszej firmy. To dzięki ich ciężkiej pracy i nastawieniu na cel nasza firma każdego roku 
wzrasta o kilkadziesiąt procent. Stworzyliśmy produkty, które podbijają rynki całej Europy. Jesteśmy 
polską firmą ze światowym potencjałem, dla której nadrzędnym celem jest zadowolenie każdego klienta.

People are the foundation of our company. Thanks to their hard work and focus on the goal every year our company 
increases by several dozen percent. We have made products, which conquer the markets all over the Europe. We are a 
polish company with a worldwide potential. Our main goal is to make every customer satisfied.

Rzetelność to fundament naszej firmy. Dzięki temu, od początku działalności wyróżniamy się uczciwością 
wobec naszych klientów i dostawców. Pozwala nam to świadomie inwestować w rozwój firmy, nieustannie 
wzmacniając naszą pozycję rynkową.

Reliability is a foundation of our company. Thanks to that, from the beginning of our company's activity, honesty is what 
makes us outstanding among our customers and suppliers. It allows us to consciously invest in company development, 
constantly strengthening our market position.

Handel napędza naszą firmę. Zespół handlowców sprzedaje regularnie nasze produkty do 19 krajów 
Europy, obsługując klientów w 11 językach. Każdego roku obsługujemy blisko 2 000 klientów, dokładając 
sobie tym samym kolejny szczebel doświadczenia, którym dzielimy się z nowymi klientami. 

Trade is what drives our business. Sales Team is frequently selling our products to 19 countries all over the Europe, speaking 
in 11 languages. We serve almost 2 000 customers every year – gaining the new experience, which we are sharing with the 
new customers. 

Korzystając z nowoczesnych technologii produkcji i magazynowania osiągamy bardzo dobrą jakość przy 
zachowaniu odpowiedniej wydajności. Zespół, którym zarządzam gwarantuje naszym klientom 
najwyższą jakość  i terminowość realizacji zamówień.

Using the modern technologies of production and storage, we achieve very good quality, maintaining adequate efficiency. 
Team which I am managing guarantee our customers the highest quality and order execution always on time.
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Piotr Domiański 
Dyrektor Zarządzający / Współwłaściciel Firmy

Małgorzata Jaremko
Dyrektor Finansowy / Współwłaściciel Firmy

Jarosław Kołodziejczyk
Dyrektor Handlowy

Jan Burzan
Szef Produkcji
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ZAUFALI NAM / THEY TRUSTED US

Mieliśmy możliwość,  a zarazem przyjemność 
dostarczać nasze meble bankietowo-konferencyjne dla 
wielu znanych marek z branży HoReCa. Dzięki temu 
posiedliśmy kompetencje i doświadczenie niemożliwe 
do zdobycia w żaden inny sposób. Zaufali nam 
właściciele najlepszych hoteli ,  pensjonatów, 
restauracji i sal bankietowo-konferencyjnych w kraju i 
za granicą.

We had the possibility and even pleasure to deliver our 
banqueting and conference furniture to many brands 
known from HoReCa business. Thanks to that we have 
gain the competences and experience which are 
impossible to get in any other way. Owners of the biggest 
hotels, guesthouses, restaurants and banqueting halls 
have trusted us.

Hotel Sofitel Grand Sopot***** 
Mamaison Hotel Le Regina Warsaw*****
DoubleTree By Hilton Krakow Hotel**** 
Hotel Gołębiewski Wisła****
Hotel Vĕtruše****, Usti nad Łabą
Scandic Wroclaw****
Grandhotel Brno****
Hotel Lambert**** Ustronie Morskie
Hotel Delfin**** Dąbki
Austria Trend Hotel Bratislava****
Focus Hotel Premium Gdańsk****
Hotel Europa Starachowice Business & Spa****
Hotel Nicolaus**** Toruń
Pałac Mortęgi**** Hotel & Spa
Hotel Astone****Conference & Spa, Lublin
Hotel Krasicki****, Lidzbark Warmiński
Hotel Stok****, Wisła
Košice Hotel****, Koszyce
Hotel Mistral Sport****, Gniewino
Park Hotel Diament****, Katowice
Hotel Atena****, Mielec
Hotel Grand Ascot****, Kraków
DB Hotel Wrocław****
Best Western Premier****, Katowice
Hotel Almond****, Gdańsk
Hotel Orient****, Kraków
Hotel Hampton by Hilton***, Świnoujście
Hotel Luxor***, Lublin
Wellness & Spa Nowy Dwór***, Rzeszów
Best Western Hotel Mariacki***, Katowice
Hotel Silver***, Białystok
Best Hotel Agit Congress & Spa***, Lublin
Hotel Trylogia***, Zielonka
Hotel & Restauracja & Spa Bachledówka ***, Ciche
Hotel Mercure Gdynia Centrum***
Q Hotel Plus Wrocław***
Hotel Trzy Wyspy***, Świnoujście
Hotel & Restauracja Planeta***, Mielno
Hotel Mikołajki Resort & Spa***
Best Western Airport***, Modlin
Hotel Ambasador***, Łódź
Hotel Groman***, Sękocin Stary
Hotel Porto***, Radomsko
Hotel Polanica Resort & Spa***, Polanica-Zdrój

 
 
 

MIE JSCA NASZYCH REALIZACJI TO M.IN.:
YOU CAN FIND OUR PRODUCTS IN:



Firma MEXTRA GROUP Spółka Cywilna producent mebli konferencyjnych współpracuje sukcesywnie z naszym hotelem od października 2015 r. 
Począwszy od analizy potrzeb naszego hotelu i naszych gości, sporządziła indywidualną ofertę oraz dostarczyła przykładowe produkty, 
którymi byliśmy zainteresowani. Ponadto w/w firma dostarczyła terminowo produkty zgodnie z naszym zamówieniem. Efekty pracy spełniają 
wszystkie nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków to tylko niektóre z 
zalet pracowników, których zatrudnia firma. Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że Firma ta doskonale poradzi 
sobie z zagadnieniami w podobnym zakresie.  

Company Mextra Group, banquet furniture manufacturer is gradually cooperating with our hotel since October 2015. The first step was preparing 
individual analysis of our and our customers needs, base on which an offer and samples of products were send. Also the all products were delivered 
in time according to our order. Mextra Company meets our requirement on every field. Reliability and professional approach to filled 
responsibilities are just some of the benefits of employees. The collaboration gives us grounds to conclude that the company is perfectly cope with 
the issues in a similar range.

Firma Mextra Group dostarczyła krzesła i stoły bankietowe do naszego Hotelu. Cała transakcja jak najbardziej pozytywna, jesteśmy bardzo 
zadowoleni z Państwa produktów. Są bardzo estetyczne i dobrze wykonane.Kontakt z przedstawicielem oraz cały proces dostawy przebiegał 
bezproblemowo. Firma godna polecenia.

Company Mextra Group has delivered chairs and tables to our Hotel. The entire transaction was more than positive. We are satisfied with Your products. They are very 
aesthetic and well made. Contact with representative and the entire process ran smoothly. Company worth recommending.

Byłem zachwycony, że w końcu znalazłem stoły jakich szukałem, w firmie MEXTRA/Top Chairs. Szukałem na terenie Irlandii oraz Wielkiej 
Brytanii, jednak nie potrafiłem znaleźć stołów z układem nóg oraz wykończeniem jakie potrzebowałem. Oczywiście byłem sceptycznie 
nastawiony do zamorskiego zamówienia, ale komunikacja była świetna przez cały czas, a stoły zostały dostarczone w wyznaczonym terminie. 
Wykończenie stołów było precyzyjne tak jak obiecano, a cały proces zakupu był bardzo prosty i skuteczny.

I was delighted to be able to source the exact table we were looking for from MEXTRA/Top Chairs. I had been looking in Ireland and the UK, and there wasn`t anything 
that I could source with the leg arrangement, and table top finish I required. Of course I was sceptical with oversees orders, but the communication was excellent all 
along the way and the tables arrived at exactly the date they were promised. The finish was precisely as promised, and overall the process was very straightforward 
and efficient.

Mamaison Hotel Le Regina, Warszawa *****
Mamaison Hotel Le Regina, Warsaw ***** 

Hotel Mercure, Gdynia ***

www.mextra.pl

OPINIONS / OPINIE

WYBRANE OPINIE NASZYCH KLIENTÓW / SELECTED OPINIONS FROM OUR CUSTOMERS

Hotel Armada, Spanish Point, Irlandia ****
The Armada Hotel, Spanish Point, Ireland **** 
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fot. Mamaison Hotel Le Regina, 

Warszawa



High positions in the ranks are the confirmation of variety and quality of our offer. We have got 
the prestigious title Polish Quality 2017 which is awarded to leaders taking care about the 
highest quality of their products, management and customer service standards. Moreover, the 
Economy Minister awarded us in competition for the most entrepreneurial and innovation 
company of WorldHotel 2015 Trade Fair. During the European Economic Congress (2015) 
MEXTRA have got Gold Reliability Certificate. Our company fulfills also the conditions set out in 
the Code of Good Practice and owns The Credible Company Certificate.

/ THEY DISTINGUISHED US:

WYRÓŻNIENIA / AWARDS 

www.mextra.pl
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Różnorodność naszej oferty i jej poziom jakościowy potwierdzają wysokie miejsca w rankingach. Między innymi otrzymaliśmy prestiżowy tytuł 
Polska Jakość 2016 przyznawany liderom dbającym o najwyższą jakość swoich produktów, standardów zarządzania i obsługi klienta. Ponadto 
Minister Gospodarki przyznał naszej firmie nagrodę w Konkursie na najbardziej przedsiębiorczą i innowacyjną firmę Targów WorldHotel 2015. 
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (2015) MEXTRA otrzymała Złoty Certyfikat Rzetelności. Firma spełnia również warunki 
określone w Kodeksie Dobrych Praktyk będąc tym samym w posiadaniu certyfikatu Wiarygodna Firma.



WHERE WE EXPORT ?  /  DOKĄD EKSPORTUJEMY?
-

MEXTRA is also successful on foreign markets. We 
constantly deliver our goods to 19 European countries:

• Niemcy / Germany

• Czechy / Czech Republic

• Słowacja / Slovakia

• Irlandia / Ireland

• Wielka Brytania / United Kingdom

• Belgia / Belgium

• Norwegia / Norway

• Litwa / Lithuania

• Łotwa / Latvia

• Włochy / Italy

• Szwecja / Sweden

• Szwajcaria / Switzerland

• Ukraina / Ukraine

• Austria / Austria

• Dania / Denmark

• Rumunia / Romania

• Węgry / Hungary

• Francja / France

• Hiszpania / Spain

www.mextra.pl

MEXTRA odnosi również sukcesy na rynkach 
zagranicznych, eksportując stale swoje produkty 
do 19 krajów Europy:

fot. Muzeum Miejskie w Horazdovicach, 

Czechy
fot. Muzeum Miejskie w Horazdovicach, 

Czechy
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Krzesła ALICANTE  z linii STANDARD LINE są zawsze dostępne     na magazynie, w atrakcyjnej cenie i wysokiej jakości. 
Ich solidne wykonanie, możliwość sztaplowania oraz wygodne, odporne na odkształcenia siedzisko ze specjalnej pianki 
poliuretanowej z dodatkiem bakteriobójczego czynnika, są wyznacznikiem jakości potwierdzonej atestem REMODEX. Krzesła 
wykonane są z mocnego profilu stalowego, zapewniającego odpowiednią stabilność przy relatywnie niskiej wadze. 
Trójwarstwowe lakierowanie  powłoka antyobiciowa zapewnia ramy zapobiega uszkodzeniom, a specjalna zewnętrzna
właściwy wygląd krzesła przez długi czas. MEXTRA oferuje pięć modeli krzeseł stalowych ALICANTE w gotowych wersjach 
kolorystycznych. 

Chairs Alicante line STANDARD are always available in stock, at an attractive price and high quality. Their solid construction, stackable and 
comfortable, resistant to deformation seat with a special polyurethane foam with the addition of a bactericidal factor is a measure of quality, 
proven by Remodex Certificate. Chairs are made of strong steel profile, to ensure stability at a relatively low weight. The three-layer coating 
prevents damage to the frame, and a special outer, anti scratch shell ensure proper look of the chair for a long time. MEXTRA offers five models 
of steel chairs Alicante in certain colors variants. 

bankietowe

www.mextra.pl

Krzesła
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BANQUET CHAIRS /  KRZESŁA BANKIETOWE

fot. Hotel Silver, 

Białystok



3-warstwowe lakierowanie ramy z zewnętrzną 
powłoką antyobiciową.

KRZESŁA BANKIETOWE  / BANQUET CHAIRS

Czym wyróżniają się  krzesła z linii Standard?

www.mextra.pl
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Three-layer frame coating with additional anti-
scratch layer

Gęsty splot wytrzymałej tapicerki dający 
podwyższoną odporność na ścieranie i wnikanie 
brudu.

Thick weave of this strong upholstery gives high 
resistance to abrasion and dirt penetration.

Odporne na odkształcenia siedzisko ze 
specjalnej pianki poliuretanowej.

Seat made of polyurethane foam which does not 
sag.

Dodatkowa belka wzmacniająca zapewniająca 
stabilność i wytrzymałość krzesła.

Additional reinforcing beam which ensures stability 
and durability.

Mocny profil stalowy konstrukcji krzesła o 
grubości ścianki 1,2 mm.

Robust steel frame; the wall thickness of 1.2 mm is 
the most strongest one

Trwałość, wytrzymałość, bezpieczeństwo i stateczność krzeseł potwierdzone 
są uzyskanymi certyfikatami REMODEX (PN-EN 15373:2010, PN-EN 
1022:2007)i COBRABiD-BBC (PN-EN 16139:2013).

Durability, safety and stability of the chairs  is confirmed by Endurance Certificate 
REMODEX (PN-EN 15373:2010, PN-EN 1022:2007) as well as COBRABiD-BBC (PN-
EN 16139:2013) certificates.

Do you know that...?

Krzesła bankietowe ALICANTE z linii Standard  są najczęściej wybieranymi przez naszych klientów.
Banquet chairs ALICANTE from Standard line are most o�en chosen by our customers

What makes our Standard Line chairs outstanding?  

Czy wiesz, że...?



Standard Line Standard Line

Standard Line Standard Line

Standard Line

www.mextra.pl

Parametry techniczne krzeseł

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

92 cm

46 cm

40 cm  

39 cm

6,5 kg

20 mm

1,2 mm

max. 18 szt.

profil

BANQUET CHAIRS /  KRZESŁA BANKIETOWE

ST4/L
Upholstery

D10
Frame

DE25
Upholstery

D21
Frame

DE33
Upholstery

D21
Frame

Technical parameters 

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile steel

max. 18 pieces

D02ST1/L
Upholstery Frame

ST3/L
Upholstery

D02
Frame
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KRZESŁA BANKIETOWE  / BANQUET CHAIRS

www.mextra.pl

Krzesła bankietowe w linii Economic to solidne, mocne i wytrzymałe krzesła, stanowiące tańsze odpowiedniki krzeseł 
w linii standardowej. Do wyboru w tej opcji mamy sześć modeli w uniwersalnej kolorystyce. Charakteryzują się bardzo 
atrakcyjną ceną, przy zachowaniu ram jakościowych MEXTRA. Atutem krzeseł bankietowych z linii Economic jest niewątpliwie 
możliwość ich sztaplowania do 19 sztuk, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca i czasu przy przechowywaniu.  Krzesła w linii 
ekonomicznej dostępne są „od ręki”. Posiadają dwuletnią gwarancję producenta.

Banquet chairs from Economic Line are solid, strong and durable chairs, which are cheaper alternative to Standard Line chairs. You can choose 
from six models in universal colors. The chairs are in good price, while maintaining quality of MEXTRA. The obvious advantage is that the chairs 
from Economic Line are stackable up to 19 pieces. Thanks to that, you can store a large number of chairs in a small area and safe space. 
Economic line chairs are constantly available in stock. They have a 2-year warranty. 

6

12

fot. Port Morski, 

Gdynia



 

HERMAN-BHERMAN-N

Economic Line

ROCK

JAZZ

 Economic Line

Economic Line

www.mextra.pl

HERMAN-R

BANQUET CHAIRS /  KRZESŁA BANKIETOWE

ST8/L
Upholstery

174
Frame

ACF009
Upholstery

191
Frame

B0089
Upholstery

190
Frame

ST1/E
Upholstery

CRL-12
Frame

ST3/E
Upholstery

CRL-12
Frame

ST4/E
Upholstery

CRL-12
Frame

13



www.mextra.pl

Maestro Polish Banquet Chairs

KRZESŁA BANKIETOWE  / BANQUET CHAIRS
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Twój 
mistrzowski wybór

www.mextra.pl

BANQUET CHAIRS /  KRZESŁA BANKIETOWE

Yours masterful best choice



Panie i Panowie poznajcie Krzesła Maestro...

To Państwo decydują o kształcie i kolorze swoich krzeseł

Skracamy czas produkcji nawet do 14 dni

Stosujemy polskie tapicerki o ścieralności nawet do 150 000 cykli

Mogą Państwo na żywo obserwować produkcję zamówionych krzeseł

Krzesła Maestro otrzymały tytuł Polska Jakość 2016

Serią Maestro potwierdzamy pozycję niekwestionowanego lidera rynku 
krzeseł bankietowych

www.mextra.pl

KRZESŁA BANKIETOWE  / BANQUET CHAIRS

Ladies and gentlemen, please meet Maestro chairs...

We produce them in Poland

It is You who decide about the shape and color of their chairs

We shorten production time to 14 days

We use Polish upholstery with abrasion even 150,000 cycles

You can watch production of the ordered chairs

Chairs Maestro received the title of Polish Quality 2016

Maestro series confirm us as the undisputed market leader of banquet chairs

Te wyjątkowe krzesła produkujemy w Polsce

Jak powstają Krzesła Maestro...
How are MAESTRO Chairs made...

KONSTRUKCJA DESIGN

Krzesła Maestro produkujemy w pięciu uniwersalnych 

kształtach. Konstrukcja każdego z krzeseł jest dopracowana 

tak, by zapewnić wysoki komfort siedzenia oraz wyjątkową 

praktyczność. Każdy z modeli dostępny jest z ramą w wersji 

stalowej i aluminiowej. Bez względu na to, który kształt 

wybierasz, otrzymasz zawsze krzesło wykonane w najwyższej, 

polskiej jakości.

Maestro chairs are produced in five universal shapes. Construction of 
each chair is designed to ensure comfort of seating and exceptional 
practicality. Each model is available in steel or aluminium frame. 
Regardless of which shape You will choose, you will always get a high 
quality polish chair.

16



BANQUET CHAIRS /  KRZESŁA BANKIETOWE

www.mextra.pl

KOLOR RAMY FRAME COLOR

Krzesła bankietowe Maestro lakierujemy metodą proszkową. 

Dołożyliśmy szczególnych starań, by powłoka ta nie tylko 

zachwycała estetyką, ale i wyjątkową trwałością. 

Przygotowaliśmy ponad 130 kolorów w różnych strukturach i 

porowatościach. Pozwala to na dopasowanie koloru ramy do 

każdej aranżacji wnętrza.

Banquet chairs MAESTRO are powder coated. We have made a special 
effort to make it not only aesthetics but also exceptional durability. We 
have prepared more than 130 colors in different structures and 
porosities. This allows you to match the frame color to any interior 
design.

TAPICERKA UPHOLSTERY

Przygotowaliśmy obszerną ofertę wyselekcjonowanych 

kolekcji tkanin tapicerskich dedykowanych dla krzeseł 

bankietowych. Ich podwyższona odporność na ścieranie, 

dziesiątki kolorów i wiele możliwości wykończeń są 

odpowiedzią na wysokie wymagania każdego inwestora. Do 

dyspozycji klientów oddajemy ponad 600 tapicerek w 

unikalnych wzorach i kolorach.

We have prepared an extensive offer of selected upholstery dedicated 
for banquet chairs. Their increased resistance to abrasion, dozens of 
colors and finishes answer to the high requirements of each investor. At 
your disposal more than 600 upholstery in unique designs and colors.

GOTOWY PRODUKT FINISHED CHAIR 

PN-EN 16139:2013, PN-EN 

1728:2012, PN-EN 1022:2007

Polskie Krzesła Bankietowe MAESTRO to wyjątkowa seria 

krzeseł bankietowych najwyższej jakości, produkowanych 

przez naszą firmę. Krzesło charakteryzuje się doskonałymi 

parametrami użytkowymi. Seria MAESTRO to synonim 

luksusu i niepowtarzalnego stylu.

Polish Banquet Chairs MAESTRO – it`s a unique line of the top quality 
banquet chairs produced by MEXTRA. MAESTRO chair has got an 
excellent utility parameters. It is a synonym of luxury as well as unique 
style. 

17



20mm x 20mm i grubości ścianki 1,2 mm. Odpowied -

-

Parametry techniczne

92 cm

46 cm

40 cm  

40 cm

6,5 kg

20 mm

1,2 mm

max. 18 szt.

MAESTRO
M01S

w całej
kolor ramy
wybierasz sam!

5 modeli do wyboru ponad 600 tapicerekponad 130 kolorów ram

Maestro

Maestro

www.mextra.pl

KRZESŁA BANKIETOWE  / BANQUET CHAIRS

Steel banquet chairs Maestro are produced in Poland from strong, 
closed profiles 20mmx20mm and a wall thickness of 1,2mm. Carefully 
selected steel provides high rigidity and strength of construction. 
Excellent quality, configuration flexibility of colors and shapes makes 
a steel chair MAESTRO a leader of banquet chairs in Europe.

In Maestro series you are the one 
who pick frame color and upholstery.

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

profil

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile

Technical parameters 

5 models to choose from more than 130 frame colors more than 600 upholstery

steel

max. 18 pieces

PROFIL STALOWY  / STEEL PROFILE

18



MAESTRO
M03S

MAESTRO
M02S

Maestro

www.mextra.pl

Parametry techniczne

92 cm

46 cm

40 cm  

40 cm

6,5 kg

20 mm

1,2 mm

max. 18 szt.

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

profil

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile

Technical parameters 

Parametry techniczne

92 cm

46 cm

40 cm  

40 cm

6,5 kg

20 mm

1,2 mm

max. 18 szt.

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

profil

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile

Technical parameters 

BANQUET CHAIRS /  KRZESŁA BANKIETOWE

5 modeli do wyboru
5 models to choose from

steel

max. 18 pieces

steel

max. 18 pieces

STEEL PROFILE /   PROFIL STALOWY 

ponad 600 tapicerekponad 130 kolorów ram
more than 130 frame colors more than 600 upholstery

19



MAESTRO
M05S

MAESTRO
M04S

PROFIL STALOWY  / STEEL PROFILE

Maestro

www.mextra.pl

5 modeli do wyboru
5 models to choose from

Parametry techniczne

94 cm

46 cm

40 cm  

40 cm

6,5 kg

20 mm

1,2 mm

max. 18 szt.

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

profil

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile

Technical parameters 

Parametry techniczne

91 cm

46 cm

40 cm  

40 cm

6,5 kg

20 mm

1,2 mm

max. 18 szt.

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

profil

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile

Technical parameters 

steel

max. 18 pieces

steel

max. 18 pieces

KRZESŁA BANKIETOWE  / BANQUET CHAIRS

ponad 600 tapicerekponad 130 kolorów ram
more than 130 frame colors more than 600 upholstery

20



-
-

-

w Polsce.

MAESTRO
M01A

Maestro

Maestro

www.mextra.pl

5 modeli do wyboru
5 models to choose from

Aluminium  banquet chairs Maestro is a carefully prepared, luxury 
series produced by our company. Light and strong aluminium profile 
25mm x 25mm perfectly closes the body of the chair, giving it a 
distinguished character. Aluminum chairs series Maestro are 
customizable. We have an extensive collection of upholstery with 
high abrasion resistance and excellent collection of lacquers. 
Maestro series is the best quality and the greatest ability to configure 
banquet chairs manufactured in Poland.

w całej
kolor ramy
wybierasz sam!
In Maestro series you are the one 
who pick frame color and upholstery.

Parametry techniczne

93 cm

45 cm

40 cm  

40 cm

5,0 kg

25 mm

2,0 mm

max. 17 szt.

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

profil

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile

Technical parameters 

aluminiowy
aluminum

max. 17 pieces

BANQUET CHAIRS /  KRZESŁA BANKIETOWE

ALUMINIUM PROFILE /   PROFIL ALUMINIOWY

ponad 600 tapicerekponad 130 kolorów ram
more than 130 frame colors more than 600 upholstery

21



MAESTRO
M02A

MAESTRO
M03A

PROFIL ALUMINIOWY / ALUMINIUM PROFILE

Maestro

www.mextra.pl

5 modeli do wyboru
5 models to choose from

Parametry techniczne

93 cm

45 cm

40 cm  

40 cm

5,5 kg

25 mm

2,0 mm

max. 17 szt.

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

profil

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile

Technical parameters 

aluminiowy
aluminum

max. 17 pieces

Parametry techniczne

93 cm

45 cm

40 cm  

40 cm

5,0 kg

25 mm

2,0 mm

max. 17 szt.

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

profil

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile

Technical parameters 

aluminiowy
aluminum

max. 17 pieces

KRZESŁA BANKIETOWE  / BANQUET CHAIRS

ponad 600 tapicerekponad 130 kolorów ram
more than 130 frame colors more than 600 upholstery

22



MAESTRO
M05A

MAESTRO
M04A

Maestro

www.mextra.pl

5 modeli do wyboru
5 models to choose from

Parametry techniczne

94 cm

45 cm

40 cm  

40 cm

5,0 kg

25 mm

2,0 mm

max. 17 szt.

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

profil

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile

Technical parameters 

aluminiowy
aluminum

max. 17 pieces

Parametry techniczne

93 cm

45 cm

40 cm  

40 cm

5,5 kg

25 mm

2,0 mm

max. 17 szt.

wysokość całkowita

wysokość do siedziska

głębokość siedziska

szerokość siedziska

waga

szerokość profilu

grubość ścianki profilu

sztaplowanie

profil

total height

height to the seat

depth of the seat

width of the seat

weight

profile width

wall thickness

stacking

profile

Technical parameters 

aluminiowy
aluminum

max. 17 pieces

BANQUET CHAIRS /  KRZESŁA BANKIETOWE

ALUMINIUM PROFILE /   PROFIL ALUMINIOWY

ponad 600 tapicerekponad 130 kolorów ram
more than 130 frame colors more than 600 upholstery
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Nie wszystkie krzesła
są takie same
Maestro to polskie krzesła bankietowe.

Ich kształt, kolor i tapicerkę wybierasz sam.



Maestro Polish Banquet Chairs



www.mextra.pl

KRZESŁA BANKIETOWE  / BANQUET CHAIRS

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE / EXAMPLES OF CHAIR CONFIGURATIONS FROM OUR CUSTOMERS

26



www.mextra.pl

BANQUET CHAIRS /  KRZESŁA BANKIETOWE

Poznaj możliwości jedynego w Europie 
konfiguratora krzeseł bankietowych ON-LINE

Na www.c.mextra.pl 
znajdziesz 500 inspiracji.

Zapraszamy!
We invite you to visit  www.c.mextra.pl/co.uk

where you will find 500 inspirations. 

Explore possibilities of the only one in Europe ONLINE 

banquet chairs configurator.

Wejdź na www.c.mextra.pl
Zaprojektuj własne

krzesło Maestro

27
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Stoły 

www.mextra.pl

STOŁY BANKIETOWE  / BANQUET TABLES

BANQUET TABLES

Jesteśmy producentem stołów bankietowych. Nasza oferta zawiera kilkanaście modeli dostępnych w dziesiątkach 
wymiarów oraz ponad 100 kolorach blatu. Stoły bankietowe linii Standardowej posiadają opatentowany system 
składania Click-Clack, który gwarantuje funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania każdego wyprodukowanego 
przez MEXTRA stołu. Projektując każdy z modeli stołów składanych, zwracaliśmy szczególną uwagę na ich 
funkcjonalność. Stoły sztaplowane muszą być lekkie, stabilne i bardzo wytrzymałe. Punktem wspólnym tych trzech cech 
jest nasza konstrukcja, która zapewnia najlepsze parametry użytkowe stołów. Naszym klientom gwarantujemy szybkie 
terminy realizacji i najlepsze ceny w Polsce.

We are a manufacturer of banquet tables. Our offer includes over a dozen models available in dozens of sizes and more than 100 colors of 
tabletops. Our standard banquet tables have a patented folding system Click-Clack, which guarantees functionality and safety of each 
produced table. We paid special attention to their functionality during designing of each model. Tables must be lightweight, stable and very 
durable. Common point of these three attributes is our construction, which provides the best operational parameters. We guarantee fast 
delivery and best prices.

28
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Wisła



Produkujemy stoły bankietowe stosując trwałe i eleganckie

www.mextra.pl

-
-

wierzchnią blatu.

KOLORY BLATÓW / TABLETOPS COLORS

 www.mextra.pl

D3265 BS
Beton Ciemny

D2041 MX
Jesion Sonata

D2713 BS 
Orzech California

D3194 SW
Wiąz Allegro

D3316 SD
Dąb Helsinki

Carmen

D3810 OW
Orzech Nicea

D9103 PR
Dąb jasny

D9118 SE
Dąb Windsor

BANQUET TABLES /  STOŁY BANKIETOWE

/ extended pallete

 Over 120 colors sample-card available on: www.mextra.pl

We produce banquet tables using durable and elegant components. Tabletops are made of high quality laminated board. Mextra keeps over 
100 different table tops color in stock. Tabletops are finished with the strongest 2 mm PCV rim, perfectly matched with tabletop color.

folding / składane  

/ standard pallete:

29

komponenty. Blaty stołów wykonane są z wysokogatunko -
wych płyt laminowanych renomowanego producenta
KRONOPOL. MEXTRA w stałej dostępności utrzymuje



www.mextra.pl

-

-
-

-

porysowaniem.

SZTAPLOWANIE STOŁÓW

-
-

UE 

-

-
-

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIA BLATÓW

-

-
-

mym zabezpieczającego je przed pęknięciem. R egulacja 
-

REGULOWANE STOPKI

OBRZEŻE ALUMINIOWE

STOŁY BANKIETOWE  / BANQUET TABLES

STACKING OF THE TABLES

PERFECT FINISH OF TOPS

Folding the table allows you to stack tables one on another. This 
feature allows you to save space in their storage and make transport 
very easy with dedicated trolleys. Tables can be stacked up to 25 
pieces. Folded base is completely flat which maximizes the stability of 
the stack tables. Special safeguards  protect tabletops from 
accidental scratches.

Tabletops of our folding tables are produced on digitally controlled, 
high-precision saws and new generation bander. Perfectly matched 
edge and board, its polished edges and especially durable, sealed 
weld made in technology GLUE JET, provide first-class aesthetics and 
durability of the product. We use reputable laminated boards 
KRONOPOL and solid edges PVC /ABS 2mm thick, perfectly color 
matched. Such a top finish is sleek, durable and practical. Optional 
finishing  is strong aluminum bar.

Each table has adjustable feet to adjust to uneven floors. Feet are 
made of special material enriched with so� rubber, increasing 
impact resistance and protect them against fracture. Produced by us 
banquet and conference tables are very stable and you can adjust 
height in the range 0 – 15 mm.

THE RIM OF PVC / ABS

ALUMINIUM RIM

ADJUSTABLE FEET

Trwałe i estetyczne

obrzeża PVC/ABS

Wygodne sztaplowanie

nawet do 13 sztuk

Lasting and estethic 

finishing by PVC/ABS 

borders

Easy stacking up to 13 pieces

30



www.mextra.pl

SKŁADANE STOŁY BANKIETOWO-KONFERENCYJNE

www.mextra.pl

BANQUET / CONFERENCE FOLDING TABLES

31

STANDARD LINE

BANQUET TABLES /  STOŁY BANKIETOWE

fot. Apart Hotel, 

Żyrardów



Czym wyróżniają się stoły z linii Standardowej?
What makes the tables from standard line outstanding?

Składane stoły bankietowe linii Standardowej są produktami najwyższej jakości, nie tylko ze względu na zastosowane w nich unikalne 
rozwiązania techniczne, ale również na bezpieczeństwo ich użytkowania.

Banquet folding tables from STANDARD LINE are high quality products not only because of unique technical solutions used in their production but 
also because of their safety of use.

www.mextra.pl

Możliwość wykonania blatu stołu z 
pełnej palety kolorystycznej 

Possibility to produce the tabletop from 
whole palette of colors 

Szeroki wachlarz standardowych 
wymiarów stołów (58 opcji)

Wide range of standard table sizes (58 
options)

Opatentowany przez MEXTRA  
unikalny system składania Click-Clack 
z blokadą uniemożliwiającą 
samoczynne złożenie

Unique Patented by MEXTRA folding 
system Click-Clack with blockade against 
self-folding

Trwałość, wytrzymałość, 
bezpieczeństwo i stateczność stołów 
potwierdzone są uzyskanymi 
certyfikatami REMODEX (PN-EN 
1730:2002, PN-EN 15372:2010) 
i COBRABiD-BBC (PN-EN 15372:2010)
Durability, strenght, safety and stability 
of our tables ae confirmed by Endurance. 
Certificate REODEX (PN-EN 1730:2002, 
PN-EN 15372:2010) and COBRABiD-BBC 
Certificate (PN-EN 15372:2010)

3 letnia gwarancja producenta

3-year manufacturer warranty

OP
AT

EN
TO

WAN
Y

SY
ST
EM

THREE STEPS TO FOLD THE TABLE:

PRZYCISK BLOKADY

PRESS 

THE LOCK BUTTON

MOVE 

THE TABLE LEG

STÓŁ GOTOWY 
DO SZPALOWANIA

TABLE READY

FOR STACKING
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składane  / folding



T-300

H-500

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

możliwość wykonania 
innego wymiaru

możliwość wykonania
innego wymiaru

popularne długości:

popularne długości:

wysokość

wysokość

70 cm
80 cm
90 cm
100 cm

74 cm

74 cm

125 cm
138 cm
160 cm
180 cm
200 cm

122 cm
138 cm
160 cm
180 cm
200 cm

www.mextra.pl

BANQUET TABLE

popular widths:

possibility of another dimension

possibility of another dimension

popular widths:

height

BANQUET TABLE

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

70 cm
80 cm
90 cm
100 cm

popular widths:

possibility of another dimension

popular widths:

height

possibility of another dimension

...our patented folding system Click-Clack is entirely made of steel 
without using non-durable plastic parts or springs? Even with 
intense and strong dynamic loads it runs slightly and safely. 
Folding  of the table is very simple, just press the lock button of 
each leg of the table, and then fold them.

33

folding / składane  

BANQUET TABLES / STOŁY BANKIETOWE

Do you know that...?

Czy wiesz, że...?



www.mextra.pl

HS-600

L-100

-

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

możliwość wykonania 
innego wymiaru

popularne długości:

wysokość

45 cm
50 cm

74 cm

120 cm 
138 cm

możliwość wykonania 
innego wymiaru

popularne długości:

wysokość

74 cm

80 cm
90cm

...We paid special attention to their functionality during designing 
of each model. Tables must be lightweight, stable and very 
durable. Common point of these three attributes is our 
construction, which provides the best functionality

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

70 cm
80 cm
90 cm
100 cm

popular widths:

possibility of another dimension

possibility of another dimension

popular widths:

height

popular widths:

possibility of another dimension

popular widths:

possibility of another dimension

height

40 cm

BANQUET TABLE

BANQUET TABLE
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składane  / folding

Do you know that...?

Czy wiesz, że...?
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HK-800

K-200

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

75,8 cm

popularne szerokości:

możliwość wykonania
innego wymiaru

110 cm

popular widths:

possibility of another dimension

wysokość
height

COCKTAIL TABLE

popular widths:

wysokość
height

...banquet tables produced by Mextra meet strict criteria for 
strength? This is confirmed by a certificate Remodex assigned to 
the best products. For manufactured by Mextra tables is 
granted a 3-year warranty.

BANQUET TABLE

35

folding / składane  

BANQUET TABLES / STOŁY BANKIETOWE

Do you know that...?

Czy wiesz, że...?
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STOŁY BANKIETOWE  / BANQUET TABLES

www.mextra.pl

Składane stoły bankietowe linii Ekonomicznej stanowią tańszą alternatywę dla stołów bankietowych Standard. Blaty stołów 
ekonomicznych oferowane są w podstawowej palecie kolorystycznej, a w odróżnieniu od stołów linii Standard, mechanizm 
składania /rozkładania stołu opiera się na dwóch lub czterech parach stalowych sprężyn. Jako producent zapewniamy 
wysoką, kontrolowaną jakość stołów linii Ekonomicznej przy bardzo atrakcyjnych cenach. 

Folding tables from Economic Line are the cheaper version of tables from Standard Line. Tabletops from Economic Line are available in basic 
pallet of colors and in comparison to tables from Standard Line the folding system is made of steel springs. As a manufacturer we are able to 
guarantee high controlled quality of tables from Economic Line at very good prices.

6

SKŁADANE STOŁY BANKIETOWO-KONFERENCYJNE
BANQUET / CONFERENCE FOLDING TABLES

36

ECONOMIC LINE

fot.: Centralny Ośrodek Sportu, 

Giżycko



EC-H

EC-T

możliwość wykonania 
innego wymiaru

popularne długości:

wysokość

75 cm

122 cm
138cm

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

80 cm
90 cm

popular widths:

possibility of another dimension

possibility of another dimension

popular widths:

height

BANQUET TABLES / STOŁY BANKIETOWE

www.mextra.pl

160cm
180 cm

folding / składane  

BANQUET TABLE

BANQUET TABLE
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możliwość wykonania 
innego wymiaru

popularne długości:

wysokość

75 cm

122 cm
138cm

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

80 cm
90 cm

popular widths:

possibility of another dimension

possibility of another dimension

popular widths:

height

160cm
180 cm



STOŁY BANKIETOWE  / BANQUET TABLES

składane  / folding

www.mextra.plwww.mextra.pl

EC-HS

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

możliwość wykonania 
innego wymiaru

popularne długości:

wysokość

85 cm
90 cm

75 cm

80 cm 
85 cm

popular widths:

possibility of another dimension

popular widths:

possibility of another dimension

height

80 cm

90 cm

EC-L

możliwość wykonania 
innego wymiaru

popularne długości:

wysokość

75 cm

180 cm

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

40 cm
45 cm

popular widths:

possibility of another dimension

possibility of another dimension

popular widths:

height

BANQUET TABLE

BANQUET TABLE
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EC-HK

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

wysokość

fi 180 cm

75 cm

popular widths:

possibility of another dimension

height

fi 160 cm

EC-K

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

wysokość

110 cm

popular widths:

possibility of another dimension

height

fi 80 cm

BANQUET TABLE

BANQUET TABLE
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folding / składane  



STOŁY BANKIETOWE  / BANQUET TABLES

4-6 persons

AVAILABLE DIMENSIONS:

składane  / folding

GERDA

DOSTĘPNE WYMIARY

138x90 cm

180x90 cm

WEIGHT:
WAGA STOŁU:

22 - 27 kg

TABLETOP COLOR:
KOLOR BLATU:

FRAME COLOR:
KOLOR PODSTAWY:

GERDA-R

AVAILABLE DIMENSIONS:
DOSTĘPNE WYMIARY

fi 180 cm

WEIGHT:
WAGA STOŁU:

39 kg

TABLETOP COLOR:
KOLOR BLATU:

FRAME COLOR:
KOLOR PODSTAWY:

10 os

10 persons

www.mextra.pl

-
-
-

-

GERDA conference tables are available in two popular sizes - 138 x 
90 cm and 180 x 90 cm. Stable and strong construction of the table 
guarantees safety of use. A simple folding mechanism increase the 
productivity of the employees serving the room. Tables are 
available in two standard colors - beech and white.

BANQUET TABLE

BANQUET TABLE

40
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L-120

popularne szerokości:

popularne szerokości:

popularne szerokości:

możliwość wykonania 
innego wymiaru

możliwość wykonania 
innego wymiaru

możliwość wykonania 
innego wymiaru

możliwość wykonania 
innego wymiaru

popularne długości:

wysokość

40 cm

wysokość

45 cm
50 cm

74 cm

74 cm

74 cm

120 cm 
138 cm

70 cm
80 cm
90 cm

L-110

CONFERENCE TABLE WITH BLENDE

popular widths:

possibility of another dimension

height

possibility of another dimension

wysokość
height

SEMICIRCULAR TABLE

popular widths:

possibility of another dimension

height

CORNER TABLE

popular widths:

possibility of another dimension

height

41
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folding / składane  



AK-1

WK-1 WK-2

WK-3 LK-1
WÓZEK DO TRANSPORTU 40 SZTUK KRZESEŁ

WÓZEK METALOWY DO KRZESEŁ

-

-

-
kietki z numerkami.

www.mextra.pl

AKCESORIA DO MEBLI BANKIETOWYCH  / BANQUET FURNITURE ACCESSORIES 

Excellent practicality of banquet chairs can be used by carts for 
their transportation, which are available in three models. Handy 
platform, convenient trolley and large trolley will help with 
carrying any number of chairs without straining your back. In the 
offer you can also find plastic connectors to form rows and self-
adhesive badges with number.

BADGE WITH NUMBER

CHAIR CONNECTORTROLLEY TO TRANSPORT 40 PIECES OF CHAIRS

STEEL TROLLEY FOR CHAIRS  TROLLEY/PLATFORM FOR CHAIRS

AKCESORIA
DO KRZESEŁ BANKIETOWYCH
BANQUET  CHAIRS ACCESSORIES 

42
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LS-1

CONNECTOR FOR TABLES

WS-1 WS-2
WÓZEK METALOWY / UNIWERSALNY
DO TRANSPORTU STOŁÓW OKRĄGŁYCH I PROSTOKĄTNYCH
METAL TROLLEY / UNIVERSAL 
TO TRANSPORT ROUND AND RECTANGULAR TABLES

METAL TROLLEY / PLATFORM

METAL TROLLEY
TO TRANSPORT COCKTAIL TABLES

BANQUET FURNITURE ACCESSORIES  / AKCESORIA DO MEBLI BANKIETOWYCH

AKCESORIA DO STOŁÓW BANKIETOWYCH / BANQUET TABLES  ACCESSORIES 

43

DO TRANSPORTU STOŁÓW KOKTAJLOWYCH
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STOŁY KONFERENCYJNE  / CONFERENCE TABLES

Poszerzeniem oferty składanych stołów bankietowych są trzy modele stołów konferencyjnych. Stoły FOLD, PABLO i 
CUBE produkujemy w szerokim zakresie wymiarów i obszernej palecie 120 kolorów blatów. Stoły wyróżnia indywidualny 
wygląd podstaw i atrakcyjna cena.

An extension of the offer of folding banquet tables are three models of conference tables. Tables FOLD, PABLO and CUBE are produced in wide 
range of sizes and extensive palette of 120 tabletops color. Attractive price and appearance of the frame stands out these tables

fot. Centrum Kongresowe DCC Rakietowa,

Wrocław

44

Stoły 
konferencyjne
CONFERENCE TABLES
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Dostępne wymiary stołów

60 cm - 80 cm

80 cm - 200 cm

CUBE 

T-CUBE T-CUBE 

Dostępne wymiary stołów

szerokość

długość

przekrój ramy

noga

120 cm - 160 cm

FOLD FOLD -
-

-
-

CONFERENCE TABLES /  STOŁY KONFERENCYJNE

Conference tables FOLD is a classic of the genre. The distinctive 
chrome table base fits anywhere. Practical folding system makes 
transport and storage easy. Tables FOLD are produce in a wide range 
of sizes and colors available from stock.

Available dimensions

width

length

leg

frame profile

70 cm - 90 cm

round

System tables Cube are made of durable steel profiles. Available in 
couple shapes, many dimensions and over 100 tabletops colors.

Available dimensions

szerokość

długość

przekrój ramy

noga

width

length

leg

frame profile round / square

45
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Dostępne wymiary stołów

70 cm - 100 cm

80 cm - 140 cm

Stoły PABLO -
-

-

PABLO-CH (chrom)

PABLO-CZ (czarny)

 (aluminium)

STOŁY KONFERENCYJNE  / CONFERENCE TABLES

Tables PABLO is one of the most popular conference tables. These 
Those tables are universal, with simple construction and classic look. 
We produce them in various sizes as low as 60 x 60 cm. They are ideal 
as a basic furnishing or supplementary practical accessory.

(black)

szerokość

długość

przekrój ramy

noga

Available dimensions

width

length

leg

frame profile round

fot. Hotel Bachledówka, 

Ciche
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Krzesła 
konferencyjne

CONFERENCE CHAIRS

CONFERENCE CHAIRS /  KRZESŁA KONFERENCYJNE

Polecamy krzesła konferencyjne polskiej produkcji, które poza wysoką jakością charakteryzują się wzorowym 
wykonaniem. Krzesła dostępne są w wielu wersjach wykończenia oraz opcji dodatkowych tj. pulpit, podłokietnik. 
Proponujemy krzesła tapicerowane wytrzymałą tkaniną mikro lub eko-skórą. Oferta zawiera również modele z 
siedziskiem wykonanym z tworzywa lub drewna. Konstrukcja krzesła pozwala na ich sztaplowanie nawet do 12 sztuk. 
Zapewniamy szybkie terminy realizacji oraz bezpieczną dostawę w każde miejsce w Polsce. 

We recommend Polish production conference chairs, characterized by an exemplary execution and high quality. Chairs are available in many 
finishes and additional options: desktop, armrest. We offer chairs upholstered in a durable micro fabric or eco-leather. The offer also includes 
models with seat made of plastic or wood. The design of the chair allows to stack them up to 12 units. We provide fast delivery time and safe 
delivery to any place.

47
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ISO BLACK ISO CHROME

ISO PLASTIC BLACK

ISO BLACK z pulpitem  

ISO CHROME z podłokietnikiem  ISO WOOD BLACK

KRZESŁA KONFERENCYJNE /  CONFERENCE CHAIRS

/ armrest

/ lectern

48

BETA CHROME AMIGO CHROME FONDO CHROME

ASCONA CHROMECORTINA CHROME CORTESSA CHROME
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49

CONFERENCE CHAIRS /  KRZESŁA KONFERENCYJNE

ALANI CHROME LAKKA

CAFE VII ALUMINIUM

WING II PLUS

CAFE IV CAFE VI

CAFE VII CHROME CAFE VII CHROME 
z podłokietnikiem 

SAMBA CHROME

SQUERTO CHROME

VISA CHROME LOCO II

/ armrest



KRZESŁA KONFERENCYJNE /  CONFERENCE CHAIRS

www.mextra.pl

Wzornik wykończeń krzeseł konferencyjnych 
Seats finishing sample card

SIEDZISKO - TAPICERKA CAGLI / SEAT - CAGLI UPHOLSTERY

SIEDZISKO – DREWNO, SKLEJKA / SEAT – WOOD, PLYWOOD

SIEDZISKO – TWORZYWO SZTUCZNE / SEAT - PLASTIC

C4 C24 C2 C29 C6 C14 C47 C34

C32 C7 C12 C38 C73 C26 C11

1.007
Beech

1.040
Alder

1.010
Orange

1.008
Cognac

1.016
Mohogany

1.042
Cherry

1.023
Palisander

1.031
Walnut

1.033
Wenge

1.043
Black

1.032
Colombo

1.076
Havana

1.025
Calvados

1.06R
Beech Grey

1.06S
Slate

K-01 K-53 K-36 K-35 K-33 K-30 K-59 K-31

K-32 K-51 K-05 K-02

50



OUR REALIZATIONS / NASZE REALIZACJE
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fot. Centrum kultury Stary Maneż,

Gdańsk

fot. Przystań Jachtowa Ekomarina,

Giżycko

fot. Sala bankietowa Dwór Artusa, 

Łódź

fot. Eventtune,

Bogdaniec

fot. Hotel Porto, 

Radomsko

fot. Hotel Agit,

Lublin
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fot.: Mamaison Hotel Le Regina*****

Warszawa, Mazowieckie

Tekstylia 
bankietowe
Przygotowaliśmy dla Państwa dobrze skrojoną ofertę tekstyliów bankietowych. Profesjonalnie dobrane materiały oraz 
precyzyjne wykonanie spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. W naszej ofercie znajdziecie 
Państwo eleganckie pokrowce na krzesła bankietowe, piękne obrusy plamoodporne oraz ozdobne falbany do stołów. 
Oferujemy również elastyczne pokrowce na stoły koktajlowe, bieżniki oraz serwety bankietowe. Wszystkie produkty 
szyjemy z tkanin wysokiej jakości. Każda belka tkaniny i szpula nici jest szczegółowo kontrolowana, przez co wszystkie 
produkty są dobrze dopasowane, eleganckie i trwałe.

We have prepared for you a well-tailored offer for banquet textiles. Professionally selected materials and precision of execution meets the 
expectations of even the most demanding customers. In our offer you will find elegant banquet chair covers, beautiful, stain resistant 
tablecloths and decorative frill. We also offer flexible covers for cocktail tables, table runners and napkins. All products are sewn from quality 
fabrics. Each beam of fabric and thread spool is controlled, so all products are tailored, elegant and durable.

TEKSTYLIA BANKIETOWE /  TEXTILES

TEXTILES

52
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TEXTILES /  TEKSTYLIA BANKIETOWE 

fot.: Hotel Agit***

Lublin, Lubelskie

fot.: Biały Pałac,

Konstantynów Łódzki, Łódzkie
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KOLOR: BIAŁY, ECRU

WZÓR: GŁADKI

AP125

 
AP204

AP430

 

Pokrowce na krzesła bankietowe

Parametry  techniczne

Parametry  techniczne

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

PANAMA 100% POLIESTER

MIĘKKA, MATOWA

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

180 g/m 2

Chair Covers

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

PANAMA 100% POLYESTER

SOFT, MATT

NO

PLAIN SIMPLE

PATTERN: PLAIN  

COLOR: WHITE, ECRU

Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

PANAMA 100% POLIESTER

MIĘKKA, MATOWA

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

180 g/m 2

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

PANAMA 100% POLYESTER

SOFT, MATT

NO

PLAIN SIMPLE

KOLOR: BIAŁY, ECRU

WZÓR: GŁADKI
PATTERN: PLAIN  

COLOR: WHITE, ECRU

Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

100% POLIESTER

BŁYSZCZĄCA

TAK

PŁÓCIENNY PROSTY

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER

SHINING

YES

PLAIN SIMPLE

WZÓR: 
PATTERN: 

KOLOR: BIAŁY, ECRU
COLOR: WHITE, ECRU

stain
resistance 

170 g/m 2

TEKSTYLIA BANKIETOWE /  TEXTILES
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AP790

AP1000

TEXTILES /  TEKSTYLIA BANKIETOWE 

Pokrowce na krzesła bankietowe
Chair Covers

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

TKANINA TB2, 100% POLIESTER

Z LEKKIM POŁYSKIEM

TAK

ATŁASOWY

220 g/m 2

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

FABRIC TB2, 100% POLYESTER

GLOSSY

YES

SATIN

KOLOR: BIAŁY, ECRU

WZÓR: GŁADKI
PATTERN: PLAIN  

COLOR: WHITE, ECRU

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

100% POLIESTER

MIĘKKA MATOWA

TAK

PŁÓCIENNY PROSTY

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER

SOFT, MATT

YES

PLAIN SIMPLE

200 g/m 2

WZÓR: 
PATTERN: 

KOLOR: BIAŁY, ECRU
COLOR: WHITE, ECRU

STAIN
RESISTANCE 

STAIN
RESISTANCE 

fot.: fot. Biały Pałac, 

Konstantynów Łódzki



www.mextra.pl

APT 730

APT 720

fot.: Folwark Kadyny

Kadyny, Warmińsko-Mazurskie

Pokrowce na krzesła bankietowe
Chair Covers

WZÓR: GŁADKI

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

100% POLIESTER

Z LEKKIM POŁYSKIEM

TAK

ATŁASOWY

220 g/m 2

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER

GLOSSY

YES

SATIN

PATTERN: PLAIN  

KOLOR: BIAŁY, ECRU
COLOR: WHITE, ECRU

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

100% POLIESTER

Z LEKKIM POŁYSKIEM

TAK

ATŁASOWY

220 g/m 2

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER

GLOSSY

YES

SATIN

KOLOR: BIAŁY, ECRU

WZÓR: GŁADKI
PATTERN: PLAIN  

COLOR: WHITE, ECRU

STAIN
RESISTANCE 

STAIN
RESISTANCE 

TEKSTYLIA BANKIETOWE /  TEXTILES
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SLIMTEX  HIT

Pokrowce elastyczne  na krzesła bankietowe
Chair Covers (flexible)

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

POLIESTER, ELASTAN

MIĘKKA MATOWA

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

POLYESTER, ELASTAN

SOFT, MATT

NO

PLAIN SIMPLE

220 g/m 2

STOPKA ŚCIĄGAJĄCA TAK
FOOTER ASTRINGENT YES

KOLOR: BIAŁY, CZARNY

WZÓR: GŁADKI
PATTERN: PLAIN  

COLOR: WHITE, BLACK

NO
IRONING

SLIMTEX  350

SLIMTEX 240
Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

POLIESTER, ELASTAN

MIĘKKA, MATOWA

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

240 g/m 2

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER, ELASTAN

SOFT, MATT

NO

PLAIN SIMPLE

KOLOR: BIAŁY

WZÓR: GŁADKI
PATTERN: PLAIN  

COLOR: WHITE

STOPKA ŚCIĄGAJĄCA TAK
FOOTER ASTRINGENT YES

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

POLIESTER, ELASTAN

MIĘKKA MATOWA

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

POLYESTER, ELASTAN

SOFT, MATT

NO

PLAIN SIMPLE

350 g/m 2

STOPKA ŚCIĄGAJĄCA TAK
FOOTER ASTRINGENT YES

KOLOR: BIAŁY

WZÓR: GŁADKI
PATTERN: PLAIN  

COLOR: WHITE

NO
IRONING

NO
IRONING
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SLIMTEX  FLUTTER DF

TEKSTYLIA BANKIETOWE /  TEXTILES

Pokrowce elastyczne  na krzesła bankietowe
Chair Covers (flexible)

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

POLIESTER, ELASTAN

MIĘKKA MATOWA

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

POLYESTER, ELASTAN

SOFT, MATT

NO

PLAIN SIMPLE

380 g/m 2

KOLOR: BIAŁY, CZARNY

WZÓR: GŁADKI
PATTERN: PLAIN  

COLOR: WHITE, BLACK

SLIMTEX  FLUTTER

SLIMTEX LUX
Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

POLIESTER, ELASTAN

MIĘKKA, MATOWA

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

380 g/m 2

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER, ELASTAN

SOFT, MATT

NO

PLAIN SIMPLE

KOLOR: BIAŁY, CZARNY

WZÓR: GŁADKI
PATTERN: PLAIN  

COLOR: WHITE, BLACK

STOPKA ŚCIĄGAJĄCA TAK
FOOTER ASTRINGENT YES

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

POLIESTER, ELASTAN

MIĘKKA MATOWA

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

POLYESTER, ELASTAN

SOFT, MATT

NO

PLAIN SIMPLE

380 g/m 2

KOLOR: BIAŁY, CZARNY

WZÓR: GŁADKI
PATTERN: PLAIN  

COLOR: WHITE, BLACK

NO
IRONING

NO
IRONING

NO
IRONING
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Pokrowce elastyczne  na stoły bankietowe
Table Covers (flexible)

NO
IRONING

FLEX HIT

ŚREDNICA: fi70 cm, fi80 cm, fi90 cm

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

93% POLIESTER, 7% ELASTAN

MIĘKKI, MATOWY

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

220 g/m 2

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

93% POLYESTER, 7% ELASTAN

SOFT, MATT

NO

SATIN SIMPLE

NO
IRONING

FLEX LUX

ŚREDNICA: fi70 cm, fi80 cm, fi90 cm

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

93% POLIESTER, 7% ELASTAN

MIĘKKI, MATOWY

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

380 g/m 2

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

93% POLYESTER, 7% ELASTAN

SOFT, MATT

NO

SATIN SIMPLE

PRFLEX Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

93% POLIESTER, 7% ELASTAN

MIĘKKI, MATOWY

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

220 g/m 2

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

93% POLYESTER, 7% ELASTAN

SOFT, MATT

NO

SATIN SIMPLE

wymiar na zamówienie

NO
IRONING

PR LUXFLEX Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

93% POLIESTER, 7% ELASTAN

MIĘKKI, MATOWY

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

380 g/m 2

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

93% POLYESTER, 7% ELASTAN

SOFT, MATT

NO

SATIN SIMPLE

wymiar na zamówienie

NO
IRONING
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DIAMETER:

DIAMETER:

dimension on request

dimension on request
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TEKSTYLIA BANKIETOWE /  TEXTILES

Produkt dostosowany wyłącznie 
do modelu krzesła H E R M A N

The product tailored exclusively 
to the model HERMAN

PANAMA

TB2 – TKANINA BANKIETOWA  / BANQUET FABRIC

zielony / green
6032

szary / grey
8501

granatowy
/ navy blue 

5633

niebieski / blue
5148

brązowy / brown
4015

złoty / golden
4095

bordowy
/ burgundy

3550

czarny / black
9900

biały / white
0001

écru 1004

fioletowy
/ violet 
2438

czerwony 
 / red

2367

czarny / black brązowy jasny
/ light brown 

2369

brązowy ciemny 
/ dark brown

2457

biały / white écru 2130

biały L / white L czarny L / black L czerwony / red granatowy 
/ navy blue

chabrowy / blue

szary / grey

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

100% POLIESTER

MIĘKKI, MATOWY

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

180 g/m 2

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER

SOFT, MATT

NO

SATIN SIMPLE

biały H / white H czarny / black H

LUX

HIT

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

100% POLIESTER

Z LEKKIM POŁYSKIEM

TAK

ATŁASOWY

220 g/m 2

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER

GLOSSY

YES

SATIN 

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

93% POLIESTER,  7% ELASTAN

MIĘKKI, MATOWY

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

220 g/m 2

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

93% POLYESTER,  7% ELASTANE

SOFT, MATT

NO

SATIN SIMPLE

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

93% POLIESTER,  7% ELASTAN

MIĘKKI, MATOWY

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

380 g/m 2

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

93% POLYESTER,  7% ELASTANE

SOFT, MATT

NO

SATIN SIMPLE

Wzornik kolorów tkanin
Fabric colors sample card

STAIN
RESISTANCE 

NO
IRONING

NO
IRONING
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TB 100

TB 200

TB 300

wymiar na zamówienie

Obrusy/bieżniki na stoły
Tablecloths

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

PANAMA STRETCH

MIĘKKI, MATOWY

NIE

PŁÓCIENNY 

180 g/m 2

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

PANAMA  STRETCH

SOFT, MATT

NO

SATIN

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

TKANINA TB2, 100% POLIESTER

Z LEKKIM POŁYSKIEM

TAK

ATŁASOWY

220 g/m 2

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

FABRIC TB2, 100% POLYESTER

GLOSSY

YES

SATIN

wymiar na zamówienie

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

100% POLIESTER

MATOWY TZW. „DESZCZYK”

TAK

PŁÓCIENNY

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER

MATT „RAIN”

YES

PLAIN 

240 g/m 2

KOLOR ECRU
COLOR ECRU

wymiar na zamówienie

STAIN
RESISTANCE 

WYKOŃCZENIA / NEATLY FINISHED PRZESZYCIA / SHOT ALONG

 standard               / standard listwa                / lath lamówka               / binding owerlok / overlockfrancuski          / garter stitch
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dimension on request

dimension on request

STAIN
RESISTANCE 
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Excellent P

Excellent A

Serweta bankietowa

Obrusy na stoły
Tablecloths

ŚREDNICA: fi70 cm, fi80 cm, fi90 cm

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

PANAMA 100% POLIESTER

MIĘKKI, MATOWY

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

180 g/m 2

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

PANAMA  100% POLYESTER

SOFT, MATT

NO

SATIN SIMPLE

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

100% POLIESTER

BŁYSZCZĄCY

NIE

ATŁASOWY

120 g/m 2

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER

SHINING

NO

SATIN

ŚREDNICA: fi70 cm, fi80 cm, fi90 cm

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

GRAMATURA

100% BAWEŁNA

MIĘKKI, MATOWY

FABRIC

TYPE

WEIGHT

100% COTTON

SOFT, MATT 

240 g/m 2

KOLOR BIAŁY
COLOR WHITE

wymiar na zamówienie

TKANINA

GRAMATURA

100% POLIESTER

TKANINA OBRUSOWA

FABRIC

TYPE

WEIGHT

100% POLYESTER

TALECLOTH FABRIC

220 g/m 2

KOLOR BIAŁY, ECRU
COLOR WHITE, ECRU

TKANINA

GRAMATURA

50% POLIESTER, 50% BAWEŁNA

MIĘKKI, MATOWY

FABRIC

TYPE

WEIGHT

50% POLYESTER, 50% COTTON

SOFT, MATT 

240 g/m 2

KOLOR BIAŁY, ECRU
COLOR WHITE, ECRU
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dimension on request

DIAMETER:

DIAMETER:

/ Banquet tablecloth
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PS 500

PS 600

PS 700

TEXTILES /  TEKSTYLIA BANKIETOWE 

Skirtingi - falbany do stołów
Skirtings

 MARSZCZENIE: 1:2, 1:3

Parametry  techniczne

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

100% POLIESTER,

BŁYSZCZĄCY

NIE

ATŁASOWY

120 g/m 2

Technical parameters

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

100% POLYESTER

SHINING

NO

SATIN

CREASES: 1:2, 1:3

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

PANAMA 100% POLIESTER

MIĘKKI, MATOWY

NIE

PŁÓCIENNY PROSTY

180 g/m 2

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

PANAMA 100% POLYESTER

SOFT, MATT

NO

SATIN SIMPLE

 MARSZCZENIE: 1:2, 1:3

CREASES: 1:2, 1:3

Parametry  techniczne
Technical parameters

TKANINA

PLAMOODPORNOŚĆ

SPLOT

GRAMATURA

TKANINA TB2, 100% POLIESTER

TKANINA OBRUSOWA

TAK

ATŁASOWY

FABRIC

TYPE

STAIN RESISTANCE

WEAVE 

WEIGHT

FABRIC TB2, 100% POLYESTER

TALECLOTH FABRIC

YES

SATIN

220 g/m 2

 MARSZCZENIE: 1:2, 1:3

CREASES: 1:2, 1:3
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Kokarda mała

Kokarda duża Duża kokarda „z krawatem” wykonana jest z tkaniny 
dopasowanej do danego pokrowca. Kokardę mocuje 
się na agrafkę dołączoną w komplecie. Szerokość 26 
cm, wysokość całkowita 19 cm, krawat - 45 cm.

Mała kokarda „mucha” wykonana jest z tkaniny do-
pasowanej do danego pokrowca. Kokardę mocuje 
się na agrafkę dołączoną w komplecie. Szerokość 
19 cm, wysokość 12 cm.

-1AT

-2AT

Akcesoria
Accessories

Large decorative bows complement the offer of the banquet 
chair covers. We offer you white bows, pinned with a safety pin. 
They are perfect for lavish celebrations and banquets, making 
the covers even more beautiful.

A small bow is a great addition to the offer of the chair covers. 
Beautiful white bows add even more elegance and style to the 
covers, and the fixing with a safety pin is unobtrusive and does 
not spoil the overall image of the cover. Bows are ideal for 
weddings and banquets.

Small bow

Large bow

Szamerunek Szamerunek idealnie nadaje się, aby dodać pokrowcu 
uroku i eleganckiego wyglądu. Różne rodzaje i kolory 
szamerunków dają okazję do wyjątkowego dopełnienia 
wystroju sali czy restauracji.

-4AT

A braid is ideal to add the charm and elegant appearance to the 
chair cover. Different types and colours of braids give you the 
unique chance to complement the decor of a hall or a restaurant.

Braid

Opaska ozdobna

-3AT

Decorative band is made of elastic knit. This band is put around 
the covered back of the chair. Its width is 14 cm.

Decorative band Opaska ozdobna wykonana jest z dzianiny elastycznej. 
Opaska zakładana jest na oparcie krzesła przykryte 
pokrowcem.  Jej szerokość wynosi 14 cm.

AT-4M

AT-4D
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Rzep

Uniwersalny rzep typu haczyk-pętelka z taśmą 
samoprzylepną po twardej stronie. Szerokość taśmy 
to 20 mm. Pasuje do blatów o grubości od 18 mm.

-6AT

Akcesoria
Accessories

Universal bur with adhesive tape on the firm side.  Suitable for 
tabletops thickness of 18mm.

Bur

Klips

Uniwersalny plastikowy klips umożliwia zamocowanie 
falban do stołów bez konieczności oklejania blatu. Klip-
sy są wytrzymałe i nie pękają podczas długotrwałego 
użytkowania. Dzięki specjalnej sprężynce, można uży-
wać ich do stołów o różnych grubościach.

-5AT

A universal plastic clip enables to attach the valances to the tables 
without having to stick the top. Clips are durable and do not break 
during long-term use. Owing to a special spring, you can use them 
with the tables of various thickness.

Clips

Molton / mata wyciszająca pod obrus 

Mata wyciszająca pod obrus, czyli tzw. molton to bardzo 
popularny dodatek do stołów restauracyjnych i bankie-
towych. Jego miękka struktura zapewnia wygłuszenie stołu 
oraz  stanowi doskonałą ochronę przed zabrudzeniem, 
zalaniem  lub uszkodzeniem blatu stołu. Wierzchnia 
warstwa moltonu  wykonana jest z: 70% bawełna, 30% 
poliester. Spodnią warstwę  stanowi membrana zatrzymu-
jąca wilgoć. Moltony można prać w temp. do 60ºC oraz 
suszyć w suszarce.  Moltony przygotowujemy pod wybrany 
przez Państwa wymiar.

The so� padded protective mat protects the table surface from 
damage, as well as liquids and moisture and prevents so that stains 
or scratches on your table.

The table is made from so� foam and has a very good quality.

Molton / Waterproof Table Protector
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PRODUKCJA i KONTROLA:
-

-

-

-

Wyznacznikiem jakości naszych me-

-

-
-

REMODEX przyznawany najlepszym 

Sukces naszych mebli bankietowych 
-
-

-

-
-
-
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NASZA PRODUKCJA /  OUR PRODUCTION

IDEA
PROJECT

PRODUCTION
CONTROL

DURABILITY
WARRANTY

IDEA AND PROJECT:
the success of our banquet furniture is not 
a c c i d e n t a l .  I t  f o l l o w s  d e v e l o p e d 
methodology of product design based on 
engineering knowledge and opinions from 
hoteliers and restaurateurs. Already at the 
drawing board we define the key features of 
the risks arising from the conditions of use of 
our furniture. We find relevant solutions for 
leveling these risks, strengthening the 
durability and reliability of our products.

PRODUCTION  AND CONTROL: 
For the production of our furniture we use 
modern and precise computer-controlled 
machines.The quality  of execution which we 
gain is exemplary and meets the stringent 
assessment criteria. The control is carried 
out in stages. First - twice in the production 
process,  second - at the time when the 
product is ready. This three-step control 
gives us confidence that the goods reaching 
client is ready for use.

DURABILITY  AND  WARRANTY:
Determinant of the quality of our  banquet  
furniture is their exceptional durability. 
Unique technical solution that we use in our 
chairs and tables increase their service life 
and improve functionality. Our products are 
certified by Remodex which is  awarded to 
the best furniture products in Poland.

Nasza produkcja
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SZWALNIA
Nasza szwalnia specjalizuje się w produkcji tekstyliów bankietowych, w tym głównie pokrowców na krzesła bankietowe, 
obrusów i falban. Łącząc doświadczenie zespołu z możliwościami nowoczesnych maszyn, wytwarzamy produkty 
o bardzo wysokiej jakości, idealnie dopasowane do oferowanych mebli bankietowych.

Our Sewing Room specializes in production of banquet textiles, especially chair covers, tablecloths and skirtings. Combining the experienced 
team with modern machines capabilities we produce high quality products which perfectly fit to the offered banqueting furniture.

OUR PRODUCTION /  NASZA PRODUKCJA



NASZE REALIZACJE / OUR REALIZATIONS

www.mextra.pl

fot. Pałac Mortęgi Hotel & Spa,

Mortęgi

fot. Hotel Miodowy Młyn,

Opatów.

fot. Pałac Kobylin,

Kobylin

fot. Hotel Luxor, 

Lublin

fot. Pałac Wiechlice,

Szprotawa

fot. Sala bankietowa Biała Perła, 

Otwock



fot. Hotel Krystyna, 

Szczytno

fot. Hotel Lambert, 

Ustronie Morskie

fot. Hotel Hugo, 

Kędzierzyn-Koźle

fot. Centrum Kongresowe DCC Rakietowa, 

Wrocław.

OUR REALIZATIONS / NASZE REALIZACJE

www.mextra.pl

fot. Hotel Łańcut

fot. Centrum Konferencyjno-Apartamentowe Mrówka,

Warszawa



Mextra Group
Producent Mebli Bankietowych

PL 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15

NIP:  PL 7543039263

REGON:  160393892

biuro@mextra.pl
www.mextra.pl

/ OUR BRANDS:


