


UNIKATOWE DREWNIANE STOŁY



WOOD ACCENT TO 
NIE TYlKO mARKA 

AlE I fIlOzOfIA żYCIA

Kochamy naturę, jej czystość i bezpretensjonalność, dlatego 
też produkty, które tworzymy są ascetyczne i czyste w formie,  
a zarazem unikatowe, niepowtarzalne. Ich minimalistyczny 
styl idealnie dopasowuje się do każdego wnętrza. Wierzymy, 
iż powrót do korzeni rzemiosła oraz doskonałość ręcznego 
wykonania nadaję naszym produktom naturalności oraz nie-

powtarzalny charakter.
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NIEPOWTARzAlNY CHARAKTER DREWNA6 7



lITE DREWNO TO 
NASzA PASJA

WOOD ACCENT to marka polskiej firmy rodzinnej, która zo-
stała założona przez artystę plastyka Andrzeja Ładyga w 1982 
roku. Firma specjalizuje się w ręcznym wytwarzaniu luksuso-
wych produktów z drewna litego. Cały proces produkcji prze-
prowadzany jest ręcznie przez wysoko wyspecjalizowanych 
rzemieślników w zakładzie produkcyjnym pod Krakowem. 

W przeszłości przedsiębiorstwo zajmowało się projektowa-
niem wnętrz oraz wyposażeniem domów i mieszkań w ca-
łości. Obecnie rodzinne przedsiębiorstwo prowadzone jest 
już przez drugie pokolenie. Wraz z nim zmienił się charakter 
prowadzonej działalności. Nie projektujemy wnętrz w całości, 
a wprowadzamy do nich duszę w postaci mocnego akcentu 

– piękna drewna czyli mebli WOOD ACCENT.
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STOlIK KAWOWY 
DESIGN DlA WYmAGAJĄCYCH

Designerski stolik, który zaakcentuje każde wnętrze, nadając
niepowtarzalny charakter Twojemu otoczeniu. Wykonany  
z drewna orzecha europejskiego. Blat posiada wyjątkowy rysu-
nek słoi z przepięknym wyżłobieniem. Perfekcyjnie wykonane

połączenie jednego kawałka deski pod katem 90 stopni.
Szeroka noga wykonana ze stali w kolorze czarnym.
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STÓŁ OKRĄGŁY
ASCETYCzNY I CzYSTY W fORmIE

Stół okrągły do jadalni o niespotykanym unikatowym kształ-
cie. Wykonany z trzech bliźniaczych desek z drewna orzecha 
europejskiego. Blat ma wyjątkowo niespotykany rysunek słoi 
oraz jest przepięknej barwy. Nogi w kształcie dwóch prosto-

kątów wykonane ze stali.
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zABIERz HISTORIĘ DRzEWA 
DO SWOJEGO WNĘTRzA

Każdy stół opowiada Swoją niepowtarzalną historię, która 
zapisana jest w desce, w unikalnym rysunku słoi, w sękach, 

rysach, pęknięciach i przebarwieniach.
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STÓŁ KAWOWY 
NATURAlNOŚĆ

Stół wykonany z drewna orzecha europejskiego, który idealnie 
podkreśli wyjątkowy charakter Twojego salonu. Blat złożony 
jest z dwóch bliźniaczych desek o wyjątkowych pęknięciach 
oraz pięknym usłojeniu. Nogi w kształcie dwóch prostokątów, 

wykonane ze stali w kolorze czarnym. 
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STÓŁ KAWOWY 
mINImAlISTYCzNY STYl DESIGNU

Stolik wykonany z drewna orzecha europejskiego. Idealnie 
nadający się do nowoczesnego wnętrza, wykreuje niepowta-
rzalny design w Twoim otoczeniu. Blat złożony jest z trzech 
bliźniaczych desek. Ma piękny jedyny w swoim rodzaju ry-
sunek słoi oraz pęknięcia wzmocnione jaskółczymi ogonami. 

Nogi w kształcie czterech prostokątnych blach ze stali.
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CzERPIEmY INSPIRACJĘ 
z NATURY

WOOD ACCENT tworzy stoły drewniane, wokół których nie 
można przejść obojętnie, a każdy jest jedyny w swoim rodzaju 

i niepowtarzalny.
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ŁAWA KAWOWA
UNIKATOWE DREWNIANE STOŁY

Ława wykonana z drewna dębowego. Dąb jest drzewem oka-
załym rozłożystym i długowiecznym. Podobnie nasza ława 
pokazuje całą siłę i piękno drzewa. Blat z jednej deski, idealnie 

podkreśli wnętrze nowoczesne jak i tradycyjne. 
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STÓŁ DO JADlANI
NIEPOWTARzAlNY CHARAKTER DREWNA

Stół do jadalni o niespotykanym unikatowym kształcie wyko-
nany z dwóch bliźniaczych desek z drewna orzecha europej-

skiego. Blat ma wyjątkowo niespotykany rysunek słoi
oraz jest przepięknej barwy. Posiada liczne sęki i pęknięcia

zabezpieczone jaskółczymi ogonami. Nogi są wykonane ze stali
w kształcie wstęgi trapezowej w kolorze czarnym.
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mINImAlIzm PROSTOTA 
NATURAlNOŚĆ

W projektach WOOD ACCENT naturalne piękno przeplata 
się z luksusowym designem, a ciepło drewnianych blatów 

równoważy chłód stalowej konstrukcji. 
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ŁAWA KAWOWA
DOSKONAŁOŚĆ RĘCzNEGO WYKONANIA

Designerska ława, która zaakcentuje każde wnętrze. Wykonana 
z drewna jesionowego. Blat posiada wyjątkowy rysunek słoi  
z pęknięciami zabezpieczonymi łącznikami stolarskimi. Precy-
zyjne połączenie nogi i blatu z jednego kawałka deski. Druga 
noga w kształcie prostokąta ze stali lakierowanej na czarno.
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STÓŁ DO JADAlNI
lITE DREWNO TO NASzA PASJA

Stół do jadalni o charakterze „koneserskiej perełki”. Wykonany 
z dwóch bliźniaczych desek z drewna orzecha europejskiego. 
Blat ma wyjątkowo niespotykany rysunek słoi oraz jest prze-
pięknej barwy. Nogi są wykonane ze stali w kształcie litery V 

w kolorze czarnym.
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STOŁY WOOD ACCENT WYRAżAJĄ 
INDYWIDUAlNĄ OSOBOWOŚĆ

W pracowni WOOD ACCENT powstają ręcznie robione stoły 
z litego drewna. Stoły wykonane są z wyselekcjonowanych 
desek różnych gatunków drzew z Polski oraz sprowadzanych 

z dalekich zakątków świata. 
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STOlIK KAWOWY
STOŁY TWORzONE z PASJĄ

Stolik drewniany wykonany z orzecha europejskiego. Nogi  
w kształcie prostych blach ze stali lakierowanej proszkowo 
w kolorze czarnym. Blat ma piękny rysunek, który kończy się 
rzadko spotykanym „zamknięciem” słoi z licznymi sękami.
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STÓŁ DO JADAlNI
ESTETYKA I mIŁOŚĆ DO DETAlU

Stół do jadalni o niepowtarzalnym charakterze. Stół drewnia-
ny wykonany z czterech desek o wyjątkowo niespotykanym 
rysunku. Posiada liczne sęki i pęknięcia. Nogi są wykonane 

ze stali w kształcie litery V w kolorze czarnym.
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STÓŁ DO JADAlNI
PIĘKNE POŁĄCzENIE DREWNA zE STAlĄ

Stół drewniany wykonany z dwóch bliźniaczych desek  
z orzecha europejskiego o bardzo niespotykanym unikatowym 
kształcie.  Ten stół wyjątkowo zaakcentuje Twoje wnętrze. 
Nogi w kształcie czterech prostokątów są wykonane ze stali 

w kolorze czarnym.
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Wood Accent jest marką przedsiębiorstwa:
Studio Meblowe Andrzej Ładyga

ul. Zakarczmie 24
30-499 Kraków

biuro@wood-accent.com

www.wood-accent.com

WOOD ACCENT wykonuje stoły jak i meble na indywidualne 
zamówienie. WOOD ACCENT to doświadczenie i innowacyj-
ność. Kreujemy design połączony z precyzją ręcznego wyko-
nania. Nasz ideał to estetyka, miłość do detalu, minimalizm, 
prostota i naturalność. Do produkcji wykorzystujemy różne 
gatunku drewna  jak orzech, dąb, jesion, jabłoń. Każdy stół 
jest wykonany zgodnie z zasadami rzemiosła przez ludzkie 
dłonie. Nogi do stołu wykonujemy z wysokiej jakości stali 

lakierowanej proszkowo.

CHCESZ ABY STÓŁ WOOD ACCENT NADAŁ CHARAKTER 
TWOJEMU WNĘTRZU?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 tel. +48 668 031 155



www.wood-accent.com


