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Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów i z myślą o Państwa 
wygodzie, przygotowaliśmy ofertę umożliwiającą w jednym 

miejscu zakup różnego rodzaju mebli basenowo-ogrodowych 
odpornych na niesprzyjające warunki: krzesła, leżaki, parasole i stoły. 
W zależności od upodobań i potrzeb, mogą Państwo wybierać 
pomiędzy meblami z plastiku w różnych kolorach i różnorodnej  
stylistyce.

Współpracujemy z wieloma producentami - liderami na rynku 
mebli plastikowych, dzięki czemu nowe rozwiązania produktów 
są opracowane tak, by najlepiej spełniać wymagania komfortu. Co roku 
odświeżamy naszą ofertę, aby odpowiedzieć na zapotrzebowania 
rynkowe i być na czasie z aktualnie panującą modą i trendami 
w architekturze asortymentu oferowanego przez BARTMAX.

Dążymy do zaoferowania Państwu produktów światowej jakości, 
wybierając najlepsze fabryki, które gwarantują odpowiedni materiał, 
a dzięki niemu niewielką wagę produktów, stabilną konstrukcję, 
trwałość, solidne wykonanie, wygodę, a także atrakcyjne ceny.



Certyfikaty: Wszystkie produkty objęte są 2 letnią gwarancją, są produkowane w fabrykach zlokalizowanych w Europie 
i podlegają najcięższym kontrolom jakości produkcji w warunkach systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Materiały: Wszystkie meble basenowo-ogrodowe z naszych kolekcji są wykonane z żywicy, wytworzonej z pierwszej klasy polipro-
pylenu z dodatkiem włókna szklanego. Sa one odporne na czas,warunki atmosferyczne i wstrząsy, łatwe do czyszczenia i recyklingu. 
Wykonane zgodnie z rozporządzeniem EN 581-17273.

www.meblebasenowe.pl

P.H.U. Bartmax Linko Bartosz

ul. Wojska Polskiego 30a/5, 75-510 Wolin
tel.: +48 660 583 100 • fax: +48 91 32 61 512

kontakt@meblebasenowe.pl

Wszystkie meble w kolekcji (krzesła, łóżka, stoły i parasole) mogą 
być łatwo wykorzystane  w wypożyczalni sprzętu plażowego, 
klubie na plaży, barze, bistro, ośrodkach SPA, na basenach, w saunach, 
aquaparkach, sanatoriach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, 
ogrodach i działkach.

Ponadto firma Bartmax zajmuje się serwisem:

- naprawa (spawanie plastiku)
- montaż części zamiennych



Leżaki składane

Bardzo solidny leżak basenowo - ogrodowy  
składany z oparciem regulowanym w 4 pozycjach, 
pod którym jest schowek na telefon lub dokumenty, 
z rozkładanym podnóżkiem, oparciami na ręce 
i kółkami w nodze leżaka.

Wielofunkcyjny fotel-leżak ogrodowy, balkonowy, 
składany z oparciem regulowanym w 5 pozycjach, 
ze zintegrowanym podnóżkiem i oparciami 
na ręce. Odporny na warunki atmosferyczne  
i promienie UV. Regulacja położenia oparcia jest 
w podłokietnikach. Leżak bardzo lekki, a zarazem 
solidny, zajmuje niewiele miejsca. 
. 

Bardzo solidny leżak basenowo - ogrodowy 
składany z oparciem regulowanym, rozkładanym 
podnóżkiem, oparciami na ręce i kółkami 
w nodze leżaka. Odporny na warunki 
atmosferyczne i promienie UV leżanka posiada 
również schowek na przedmioty osobiste. Leżak 
z tworzywa stylizowany na oryginalny splot rattan.

Najwyższej klasy wielopozycyjny, profesjonalny 
fotel rozkładany z oparciem regulowanym w 4 
pozycjach i oparciami na ręce. Odporny na 
warunki atmosferyczne i promienie UV. Leżak 
posiada regulację oparcia, która jest umieszczona 
w podłokietnikach.

Szerokość:  70 cm
Długość:  190 cm
Wysokość:  32 cm  
Waga:  10 kg

Wymiary po rozłożeniu:
92 x 39 x 74 cm 

Szerokość:  60 cm
Długość:  108 cm
Wysokość:  109 cm  
Waga:  8 kg

Wymiary po rozłożeniu:
102 x 16 x 63 cm 

Szerokość:  70 cm
Długość:  190 cm
Wysokość:  32 cm  
Waga:  10 kg

Wymiary po rozłożeniu:
92 x 39 x 74 cm 

Szerokość:  61 cm
Głębokość: 66 cm
Wysokość:  109 cm  
Waga:   5,9 kg

Siedzisko na wysokości 40cm

SOPOT

ARIZONA MIAMI RATTAN

SALINA
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Solidny leżak ogrodowy, składany z regulowanym oparciem, rozkładanym podnóżkiem, 
oparciami na ręce i kółkami w nodze leżaka.  Odporny na warunki atmosferyczne  
i promienie UV. 

Regulowane wysokie oparcie - 6 ustawień daje możliwość dopasowania pozycji do 
potrzeb, zapewnia wsparcie dla pleców i głowy, podnóżek dostarcza komfort dla nóg  
a kółka ułatwiają przestawiania leżaka, a nawet spacer z nim wszystko to czyni go bardzo 
wygodnym.

Szerokość: 72 cm / Długość: 190 cm / Wysokość: 60 cm / Wysokość leżanki: 33 cm
Waga: 10 kg

Wymiary po rozłożeniu: 90 x 19 x 72 cm 

CANCUN

Leżaki składane
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ZAJMUJE NIEWIELE MIEJSCA 
KIEDY NIE JEST UŻYWANY

NASZ
BESTSELLER



Leżaki monoblock
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Łóżko / leżak plażowo - basenowy z oparciem 
regulowanym w 6 pozycjach i oparciami na ręce. 
Odporny na warunki atmosferyczne i promienie UV. 
Cała leżanka to odlew wykonany z jednej całości, bez 
łączeń, nakładają się „jeden na drugi”. Leżak z szerokimi, 
długimi nogami zapobiegającymi zapadaniu się 
w piach i oparciami na ręce.

Łóżko / leżanka plażowo - basenowa z oparciem 
regulowanym w 5 pozycjach, kółka umieszczone w tylnej 
części ułatwiają manewrowanie. Bardzo lekki, a zarazem 
solidny mon block - cała leżanka to odlew wykonany 
z jednej całości, bez łączeń, nakładają się „jeden na drugi”. 
Leżanka z szerokimi, długimi nogami i oparciami na ręce, 
trwała konstrukcja zaprojektowana z myślą o wieloletnim 
używaniu.

Rattanowy leżak plażowo basenowy z oparciem 
regulowanym w 6 pozycjach i oparciami na ręce jest 
odporny na warunki atmosferyczne i promienie UV 
Leżanka z tworzywa, wzór imitujący oryginalny splot 
ratanowy, całe siedzisko wykonane w jednej formie. Leżak 
z szerokimi, długimi nogami zapobiegającymi zapadaniu 
się w piach i oparciami na ręce, trwała konstrukcja 
zaprojektowana z myślą o intensywnym używaniu. Leżak 
doskonale nadaje się na plażę, do wypożyczalni, na basen, 
do odpoczynku po saunie lub opalania w ogrodzie.

Szerokość:  70 cm
Długość:   191 cm
Wysokość:  48 cm
Wysokość leżanki:  33 cm  
Waga:   13 kg
Obciążenie: max 150 kg

Szerokość:  71 cm
Długość:   191 cm
Wysokość:  46 cm 
Wysokość leżanki:  33 cm 
Waga:   10,4 kg
Obciążenie: max 160 kg

Szerokość:  71 cm
Długość:   191 cm
Wysokość:  48 cm 
Wysokość leżanki:  33 cm 
Waga:   13 kg
Obciążenie: max 150 kg

LETTINO ZANZIBAR POOL
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Leżaki monoblock

Najwyższej klasy, profesjonalny, ekskluzywny leżak z oparciem regulowanym w 4 
pozycjach i oparciami na ręce. Rama i siedzisko wykonane z tworzywa, nogi w kształcie 
profili zamkniętych, a w nich od spodu antypoślizgowe stopki i kółka. Możliwość 
dokupienia dodatkowej osłony przeciw słonecznej na twarz.

Najwyższej klasy, profesjonalny leżak z oparciem regulowanym w 4 pozycjach, 
bez oparć na ręce. Rama i siedzisko wykonane z tworzywa, nogi w kształcie profil zamknięty. 
Od spodu antypoślizgowe stopki i kółka. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej 
osłony przeciw słonecznej na twarz. Kształt leżaka oryginalny i elegancki, zapewniający 
maksymalny komfort. Niespotykany poziom jakości, trwałości i funkcjonalności.

Szerokość:   71 cm
Długość:   194,5 cm
Wysokość:   30 cm  
Waga:    14,5 kg
Obciążenie ramy:  max 500 kg
Obciążenie siedziska: max 200 kg
Obciążenie oparcia:  max 56 kg 

Szerokość:  71 cm
Długość:  194,5 cm
Wysokość:  30 cm  
Waga:   14,5 kg
Obciążenie ramy: max 200 kg

EDEN TROPICO
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Leżaki monoblock

Najwyższej klasy, profesjonalny, ekskluzywny leżak z oparciem regulowanym 
w 4 pozycjach i oparciami na ręce. Rama z tworzywa z dodatkiem włókna 
szklanego, siedzisko i oparcie z oddychającej tkaniny syntetycznej (możliwość 
wymiany tkaniny), pod tylnymi nogami znajdują się kółka. Profil zamknięty 
gwarantuje bardzo solidną konstrukcję - cała leżanka to odlew wykonany z jednej całości, 
bez łączeń, można go sztaplować. Kształt leżaka oryginalny i elegancki, który zapewnia 
maksymalny komfort. Dostępny w 17 różnych wariantach kolorystycznych. Niespotykany 
poziom jakości, trwałości i funkcjonalności. 

ATEST użytku publicznego!!!

Najwyższej klasy, profesjonalny, ekskluzywny leżak z oparciem regulowanym w 4 pozycjach i oparciami 
na ręce. Rama z tworzywa, siedzisko i oparcie z oddychającej tkaniny syntetycznej (możliwość wymiany 
tkaniny), pod tylnymi nogami znajdują się kółka.Nogi mają od spodu wykończenie antypoślizgowe (przydatne 
na wilgotnych i mokrych powierzchniach). Profil zamknięty gwarantuje bardzo solidną konstrukcję, cała leżanka 
to odlew wykonany z jednej całości, bez łączeń, można go sztaplować. Ergonomiczny kształt leżaka, oryginalny 
i elegancki, zapewnia maksymalny komfort. Niespotykany poziom jakości, trwałości i funkcjonalności. 

ATEST użytku publicznego!!!

Szerokość:  70 cm
Długość:  204 cm
Wysokość:  35 cm  
Waga:   14,5 kg
Obciążenie: max 200 kg

Dostępne kolory:
Kolor siedziska:

Kolor ramy:

ATLANTICO

ALFA

Szerokość:  71 cm
Długość:  194,5 cm
Wysokość:  30 cm  
Waga:   14,5 kg
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Leżaki monoblock

Łóżko / leżak plażowo - basenowy z oparciem regulowanym w 5 pozycjach, oparciami na 
ręce i kółkami w nodze, ponadto wyposażony w antypoślizgowe stopki. 

Bardzo lekki, a zarazem solidny monoblock - cała leżanka to odlew wykonany z jednej 
całości, bez łączeń, składają się jeden w drugi”. Leżak z szerokimi nogami i oparciami na 
ręce, trwała konstrukcja zaprojektowana z myślą o wieloletnim, intensywnym używaniu.

Tworzywo, z którego wykonano leązk, jest odporne na promieniowanie UV.

Szerokość: 71 cm / Długość: 195 cm / Wysokość: 46 cm / Wysokość leżanki: 33 cm 
Waga: 11 kg

STAR

BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ OBCIĄŻENIE  STATYCZNE
DOPUSZCZAJĄ 200 KG

SZCZEGÓLNIE
POLECAMY



Składany stołek, wykonany z tworzywa imitującego 
drewno jest odporny na warunki atmosferyczne 
i promienie UV. Solidne wykonanie i niewielkie rozmiary 
produktu pozwalają na użycie go również w gastronomii.

Szerokość:  60 cm
Głębokość: 38 cm
Wysokość:  45 cm  
Waga:   2,9 kg

TIMOR

Krzesła i fotele
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NOWOŚĆ

Krzesło składane, wykonany z tworzywa imitującego 
drewno. Odporne na warunki atmosferyczne i promienie 
UV. Niewielkie rozmiary pozwalają na użycie krzesła 
nawet na małym balkonie, tarasie lub ogrodzie. 

Szerokość:  41 cm
Głębokość: 44 cm
Wysokość:  78 cm  
Waga:   2,8 kg

KOMODO

Pomimo niewielkiej wagi krzesło bardzo wytrzymałe, atestowane do 115 kg



Krzesła i fotele
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Krzesło plastikowe odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV.  
Odlew wykonany w jednej całości, bez łączeń, nakładajce się na siebie, 
zajmuje niewiele miejsca kiedy nie jest używane. 

Seria Dolomit to nowoczesne fotele wykonane z odpornego na warunki 
atmosferyczne polipropylenu. Siedzisko to odlew wykonany w całości 
z tworzywa elastycznego. Polecamy do obiektów publicznych. 
Nakładają się na siebie, zajmują niewiele miejsca kiedy nie są używane. 

Szerokość:  60 cm
Głębokoś:  61 cm
Wysokość:  92 cm  
Waga:   3,3 kg

Szerokość:  75 cm
Długość:  86 cm
Głebokość  86 cm  
Waga:   5 kg

FLORENCJA

DOLOMIT

Krzesło składane bez oparć na ręce. Odporne na warunki atmosferyczne 
i promienie UV. Niewielkie rozmiary pozwalają na użycie krzesła nawet 
na małym balkonie, tarasie lub ogrodzie.

Szerokość:  41 cm
Długość:  46 cm
Wysokość:  78 cm  
Waga:   2,7 kg

BIRKI



Krzesła i fotele
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Oparcie foteli wykonane z tworzywa do złudzenia imitującego 
rattan. Niespotykany poziom jakości, konstrukcja bardzo solidna, 
stylizacja mebli pozwala na wykorzystanie ich w ogródkach 
gastronomicznych, w hotelowych kawiarniach i restauracjach 
na zewnątrz.

Szerokość:  60 cm
Głębokość: 62 cm
Wysokość:  89 cm  
Waga:   3,4 kg

EDEN

Klasyczne i eleganckie fotele ogrodowe. Doskonała jakość, odpornych 
na warunki atmosferyczne mebli pozwala na wykorzystanie ich 
również w ogródkach gastronomicznych, w hotelowych kawiarniach 
i restauracjach na zewnątrz i wewnątrz.  

Rattanowe krzesła na zewnątrz i do wewnątrz , odporne na warunki 
atmosferyczne i promienie UV. Siedzisko z wysokim oparciem, które jest 
wykonane z tworzywa do złudzenia imitującego rattan. Niespotykany 
poziom jakości i trwałości, konstrukcja bardzo solidna, stylizacja 
mebli pozwala na wykorzystanie ich w ogródkach gastronomicznych, 
w hotelowych kawiarniach i restauracjach na zewnątrz.

Szerokość:  76 cm
Głębokość: 72 cm

Wysokość:  72 cm  
Waga:   4,3 kg

Szerokość:  61 cm
Głębokość: 54 cm

Wysokość:  82 cm  
Waga:   3,5  kg

LARIO

REGINA
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Fotele pozycyjne

Fotel z wysokogatunkowego polipropylenu. Oparcie regulowane w 5 
pozycjach i oparcia na ręce. Odporne na warunki atmosferyczne i promienie 
UV. Regulowane oparcie 5 ustawień daje możliwość dopasowania do swoich 
potrzeb oraz zapewnia wspaniałe oparcie dla szyi. 

Wielopozycyjny fotel składany z oparciem - regulowanym w 5 pozycjach 
i oparciami na ręce. Odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV. 
Regulowane wysokie oparcie daje możliwość dopasowania pozycji 
do swoich potrzeb, a także zapewnia wspaniałe wsparcie dla szyi.

Szerokość:  59 cm
Głębokość: 61 cm

Wysokość:  104 cm  
Waga:   5,5 kg

Szerokość:  59 cm
Długość:  57 cm

Głebokość  56 cm  
Waga:   5,4 kg

CARMEN

TAMPA

Rattanowy, wielopozycyjny fotel rozkładany z oparciem regulowanym w 
5 pozycjach. Regulacja jest umieszczona w podłokietnikach. Odporne na 
warunki atmosferyczne i promienie UV. Fotele są wykończone w macie. 
Dzięki swojej niezawodności polecany do obiektów użyteczności publicznej.
Całość wykonana z wysokogatunkowego tworzywa imitującego oryginalny 
splot rattanowy, nogi fotela wykonane w profilu zamkniętym. 
Siedzisko na wysokości: 44 cm

Szerokość:  61 cm
Głębokość: 60 cm

Wysokość:  109 cm  
Waga:   6,1  kg

GOLD
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Ekskluzywne krzesło Palma w całości wykonane jest z wysokiej jakości. 
trwałego tworzywa sztucznego. Nie wymaga żadnych zabiegów konser-
wacyjnych. jest łatwe w utrzymaniu czystości oraz odporne na warunki  
atmosferyczne. Rama krzesła odlew wykonany w całości z tworzywa bardzo 
twardego i odpornego na uszkodzenia, natomiast siedzisko i oparcie pleców 
jest z tworzywa bardzo elastycznego, pracuje na zasadzie żeberek.

Szerokość:  59 cm
Głębokość: 57 cm

Wysokość:  56 cm  
Waga:   5,4 kg

PALMA

Krzesła i fotele

Polirattan o wysokiej wytrzymałości bardzo odporny na uszkodzenia, 
ergonomiczny kształt foteli, odporność na promienie UV powoduje, 
że polecamy ten produkt do obiektów publicznych.

Najwyższej klasy, wielopozycyjny, ekskluzywny fotel składany z oparciem 
regulowanym w 5 pozycjach i oparciami na ręce. Odporny na warunki 
atmosferyczne i promienie UV. Rama wykonana z tworzywa , siedzisko 
i oparcie z oddychającej tkaniny syntetycznej , która nie chłonie wody, 
antypoślizgowe stopki, nogi w kształcie profil zamknięty. Regulowane 
oparcie - 5 ustawień daje możliwość dopasowania do swoich potrzeb, 
a także zapewnia wspaniałe wsparcie dla szyi pozycje: (1 pionowa,  
3 pozycje pośrednie, 5-ta prawie pozioma).

Szerokość:  73 cm
Głębokość: 80 cm

Wysokość:  88 cm  
Waga:   4,3 kg

PANAMA

DELTA

Szerokość:  62 cm
Głębokość: 68 cm

Wysokość:  108 cm  
Waga:   6  kg



Krzesła i fotele
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Krzesło ogrodowe jedyne w swoim rodzaju, uniwersalne, nietuzinkowe, ocie-
rające się o rzemiosło artystyczne. Odporne na warunki atmosferyczne i pro-
mienie UV, posiada podgumowane nogi i unikatowe wzornictwo.

Fotel cieszy się finezyjnymi kształtami i głębią kawowego koloru. 
Podgumowane i bardzo sztywne nogi krzesła zostały zrobione z innej 
mieszanki tworzyw sztucznych niż siedzisko i oparcie pleców, które 
są wyjątkowo miękkie, delikatne w dotyku i bardzo wygodne. Panele 
umieszczone w siedzisku pracują na zasadzie żeberek co pozwala nazwać 
ten produkt znakomitym.

Szerokość:  61 cm
Głębokość: 59 cm

Wysokość:  80 cm  
Waga:   4,0 kg

Szerokość:  59 cm
Wysokość: 86 cm

Głebokość  57 cm  
Waga:   5,5 kg

NET

GARDENIA

Najwyższej klasy wielopozycyjny fotel rozkładany z oparciem regulowanym w  
4 pozycjach. Regulacja jest umieszczona w podłokietnikach. Podgłówek jest zrobiony 
z miękkiego tworzywa i jest możliwość opuszczenia go poniżej poziomu krzesła. Dzięki 
swojej niezawodności polecany do obiektów użyteczności publicznej. Całość wykonana 
z wysokogatunkowego tworzywa utwardzanego dodatkiem z włókna szklanego, nogi 
fotela wykonane  w profilu zamkniętym, od spodu antypoślizgowe stopki.

Siedzisko na wys.: 44 cm / Szerokość: 59 cm / Głębokość:   65 cm 
Wysokość:    114 cm / Waga:   7,7  kg

AQUAMARINA

PRODUKT DOSTĘPNY W 6 CIEKAWYCH KOLORACH.
PRODUCENT PROPONUJE PODUSZKI NA SIEDZISKO DEDYKOWANE TYM KRZESŁOM.

DOSTĘPNA W 4 KOLORACH
PRODUCENT PROPONUJE PODUSZKI WYPEŁNIAJĄCE CAŁE SIEDZISKO I OPARCIE WRAZ Z ZAGŁÓWKIEM 

NOWOŚCI
GARDENIA

NET
AQUAMARINA



Małe stoliki

16

Mały stolik z ruchomą półką jest to 
doskonały dodatek do leżaków.

Monoblock  to odlew wykonany z jednej 
całości, bez łączeń , stoliki składają się na 
siebie i  zajmują niewiele miejsca kiedy 
nie są używane. Stolik stanowi komplet 
mebli ze wszystkimi leżakami i krzesłami 
w kolorze białym.

Stolik składany, odporny na warunki 
atmosferyczne i promienie UV. Stół 
jest bardzo łatwy w czyszczeniu, 
do pielęgnacji wystarczy wilgotna 
ściereczka. Solidna budowa i wysoka 
jakość wykonania pozwoli używać 
go przez wiele sezonów. Doskonale 
sprawdza się w codziennym użytkowaniu. 
Wymiary po złożeniu: 82 x 47 x 6 cm dzięki 
temu zajmuje niewiele miejsca kiedy nie 
jest używany.

Mały stolik składany, odporny na 
warunki atmosferyczne i promienie 
UV. Wymiary po złożeniu: 52 x 47 x 6 
cm, zajmuje niewiele miejsca kiedy nie 
jest używany.  Stolik stanowi komplet 
mebli ze wszystkimi leżakami i krzesłami 
w kolorze białym i zielonym.

POP
TAVALO

ARNO

ADIGE

Szerokość:  29 cm
Długość:  39 cm
Wysokość:  37 cm  
Waga:   2,5 kg

Szerokość:  52 cm
Długość:  56 cm
Wysokość:  44 cm  
Waga:   2,2 kg

Szerokość:  47 cm
Długość:  50 cm
Wysokość:  65 cm  
Waga:   3,3 kg

Szerokość:  43 cm
Długość:  46 cm
Wysokość:  50 cm  
Waga:   2,1 kg
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Stoły

Stolik okrągły z dołączanymi nogami.
Odporny na warunki atmosferyczne 
i promienie UV. Dzięki solidnej budowie 
i kompaktowym wymiarom można 
go wykorzystać w wielu miejscach 
i w licznych zastosowaniach. Stanowi 
idealne uzupełnienie małego balkonu, tarasu 
lub baru bistro.

Stolik kwadratowy z dołączanymi nogami.
Odporny na warunki atmosferyczne 
i promienie UV. Stolik bardzo solidny, 
trwały, prosty w montażu.

Wymiary po złożeniu: 73 x 71 x 10 cm  
zajmuje niewiele miejsca kiedy nie jest 
używany.

Stół z tworzywa składany w połowie 
blatu. Odporny na warunki atmosferyczne 
i promienie UV. Stół jest bardzo łatwy 
w czyszczeniu, do pielęgnacji wystarczy 
wilgotna ściereczka. Solidna budowa 
i wysoka jakość wykonania pozwoli 
używać go przez wiele sezonów Doskonale 
sprawdza się w codziennym użytkowaniu  
w ogrodzie lub na balkonie.

Wymiary po złożeniu: 72 x 92 x 6 cm zajmuje 
niewiele miejsca kiedy nie jest używany.

Stół niewysoki z dołączanymi nogami, 
posiada bardzo praktyczną półkę na 
różne drobiazgi. Odporny na warunki 
atmosferyczne i promienie UV. Stół 
solidny , prosty w montażu, półka łącząca 
wszystkie nogi sprawia, że jest on bardzo 
stabilny! Estetyczny i wyjątkowo atrakcyjny, 
niski stolik wykonany z wysokiej jakości 
polipropylenu. Zastosowanie tworzyw 
sztucznych pozwoliło uzyskać maksymalną 
odporność na warunki atmosferyczne oraz 
wygodne i bezproblemowe użytkowanie.

DON RENO

TEVERENILSO

Szerokość:  70 cm
Długość:  70 cm
Wysokość:  72 cm  
Waga:   5,4 kg

Szerokość:  70 cm
Długość:  70 cm
Wysokość:  72 cm  
Waga:   6,4 kg

Szerokość:  72 cm
Długość:  79 cm
Wysokość:  70 cm  
Waga:   7,3 kg

Szerokość:  60 cm
Długość:  90 cm
Wysokość:  46 cm  
Waga:   5,8 kg



Stoły
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Stół na zewnątrz i do wnętrz ,odporny na 
warunki atmosferyczne i promienie UV. Stół 
kwadratowy z możliwością demontażu nóg.

Stół wykonany z tworzywa do złudzenia 
imitującego rattan. Niespotykany poziom 
jakości i trwałości, konstrukcja bardzo solidna 
, stylizacja mebli pozwala na wykorzystanie 
ich w „ogródkach” gastronomicznych, 
w hotelowych kawiarniach i restauracjach na 
zewnątrz.

Stół na zewnątrz i do wnętrz jest odporny 
na warunki atmosferyczne, posiada 
możliwość łatwego demontażu nóg.
Stół wykonany z tworzywa do złudzenia 
imitującego drewno.

Duży Stół cateringowy lub ogrodowy 
składany ,wykonany z wytrzymałego 
polipropylenu. Może być użytkowany 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 
Łatwy w przechowywaniu i transporcie, 
ze względu na składane nóżki.

Stół z otworem na parasol. Nogi w kształcie 
profil zamknięty, konstrukcja bardzo solidna, 
poprzeczka łącząca wszystkie nogi sprawia, 
że jest on bardzo stabilny!

Stół prostokątny z dołączanymi nogami 
i otworem na parasol ( 4 cm ) Odporny na 
warunki atmosferyczne i promienie UV. Stół 
solidny, prosty w montażu, poprzeczka 
łącząca wszystkie nogi sprawia ,że jest on 
bardzo stabilny!  
 
Rodano to oryginalny i bardzo elegancki stół 
jadalniany przeznaczony dla 6 osób. Wśród 
kolejnych zalet warto wymienić interesujące 
wzornictwo i wyjątkowo ładny projekt.

KING

BALI

SENNARODANO

Szerokość:  79 cm
Długość:  79 cm
Wysokość:  72 cm  
Waga:   6 kg

Szerokość:  79 cm
Długość:  79 cm
Wysokość:  72 cm  
Waga:   6,5 kg

Szerokość:  100 cm
Długość:  180 cm
Wysokość:  72 cm  
Waga:   20 kg

Szerokość:  88 cm
Długość:  137 cm
Wysokość:  72 cm  
Waga:   11 kg



Stoły
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Duży stół owalny z możliwością demontażu i otworem na parasol.
Odporny na warunki atmosferyczne i promienie UV. Nogi w kształcie 
profil zamknięty, konstrukcja bardzo solidna! Kształt stołu oryginalny 
i elegancki niespotykany poziom jakości, trwałości i funkcjonalności.

Stylizacja stołu stanowi komplet mebli z leżakiem Alfa, fotelem
wielopozycyjnym Delta i krzesłem Gardenia oraz barkiem Galileo.

Duży stół na zewnątrz i do wnętrz odporny na warunki atmosferyczne i promienie UV. 
Stół prostokątny z metalowymi kształtownikami w miejscu łączenia blatu. W komplecie 
również śrubki z tworzywa. Stół możliwością demontażu nóg do samodzielnego 
montażu (średni czas 2 minuty). Stół wykonany z tworzywa do złudzenia imitującego 
rattan. Niespotykany poziom jakości i trwałości, konstrukcja bardzo solidna, stylizacja 
mebli bardzo nowoczesna! Prince to oryginalny i bardzo elegancki stół jadalny 
przeznaczony dla 6 osób Wśród kolejnych zalet warto wymienić interesujące wzornictwo 
i wyjątkowo ładny projekt, z którym krzesła Eden stanowią komplet.

Niezwykle efektowny stół ALLORO wykonany jest z najwyższej jakości polipropylenu. 
Jego wyjątkowy projekt, kolorystyka i wzornictwo z pewnością będzie doskonałą ozdobą  
Państwa ogrodu lub tarasu. Całość utrzymana jest w bardzo ładnej i efektownej kolorystyce. 
Rama oraz nogi stołu wykonane zostały z aluminium malowanego proszkowo, dodatkowo 
regulowane nóżki umożliwiają optymalne wypoziomowanie stołu w przypadku 
nierównego podłoża. Stół posiada prosty i funkcjonalny system rozkładania umożliwiający 
regulację długości w zakresie 140-210cm, dodatkowo wyposażony jest w otwór na parasol.

Szerokość:  95 cm
Długość:  165 cm

Wysokość:  77 cm
Waga:  13,7 kg 

Szerokość:  100 cm
Długość:  140-210 cm

Wysokość:  74 cm  
Waga:   36  kg

TOSCANA

PRINCE

ALLORO

Szerokość: 90 cm
Długość:  150 cm

Wysokość: 72 cm
Waga:  13,5 kg 
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Komplety

PAPUA

NEVADA - zestaw wypoczynkowy dostępny tylko z poduszkami

REGINA + PRINCE
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Komplety

EDEN + KING

DELTA + TOSCANA

INDONESIA
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Komplety

ALLORO + PALMA



Materace na leżaki
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Poduszki na leżaki obszyte tkaniną wodoodporną

www.meblebasenowe.pl



www.meblebasenowe.pl

P.H.U. Bartmax Linko Bartosz
ul. Wojska Polskiego 30a / 5, 72-510 Wolin

tel.: +48 660 583 100
fax: +48 91 32 61 512

kontakt@meblebasenowe.pl


