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Everything 
you can imagine 
is real. 
Picasso
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PL / Charakter wnętrza tkwi w detalach. 
Odkryj nową markę niepowtarzal-
nych, stalowych wieszaków ściennych. 
Poznaj cztery geometryczne serie i wy-
bierz swój ulubiony model! 

Polyhedra - liczy się wnętrze.

EN / The soul of the interior lies in the 
details. Discover a new brand of unique 
steel wall hangers. Explore our four 
geometric series and choose the model 
that suits your needs!

Polyhedra – it’s the inside that counts.

AR / 

Discover a new 
brand of unique 
steel hangers

www.polyhedra.pl
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STIGA
model no.1
number of hanger variants: 5
number of shelf variants: 2

PL / Uniwersalne, geometryczne kształ-
ty wieszaków i półek z serii Stiga, do-
skonale sprawdzą się w każdej, nawet 
najbardziej wymagającej  przestrze-
ni. Proste, eleganckie, nienachalne – 
sprawdź dostępne modele i wybierz 
odpowiedni rozmiar i konfigurację dla 
swojego wnętrza.

AR / 

EN / The universal, geometric patterns 
of the hangers and shelves in the Stiga 
series will fit perfectly in any kind of inte-
rior. Simple, elegant but casual – discov-
er it for yourself and pick to your needs.
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STIGA / XS

STIGA / S

STIGA / M

9,5cm

11
,5

cm

37cm

35
cm

52
cm

55cm

Dimensions:

Wymiary:   

Dimensions:

Wymiary:   

Dimensions:

Wymiary:   

WIESZAK

HANGER

WIESZAK

HANGER

WIESZAK

HANGER



07model:  STIGAwww.polyhedra.pl

STIGA / L

STIGA / XL

91
cm

60cm

97cm

60
cm

Dimensions:

Wymiary:   

Dimensions:

Wymiary:   

WIESZAK

HANGER

WIESZAK

HANGER

black /        / czarny
white /         / biały
gold /         / złoty

*on request: any color from the RAL palette
 
 na życzenie: każdy kolor z palety RAL

STANDARD:  *

technology, material: laser cut, steel, powder coated

technologia, materiał: wycinany laserowo, stalowy, malowany proszkowo

Colors /            / Kolory:    
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STIGA / S

STIGA / M

25
cm

28cm

32
cm

37cm

Dimensions:

Wymiary:   

Dimensions:

Wymiary:   

PÓŁKA

SHELF

PÓŁKA

SHELF

black /        / czarny
white /         / biały
gold /         / złoty

*on request: any color from the RAL palette
 
 na życzenie: każdy kolor z palety RAL

STANDARD:  *

technology, material: laser cut, steel, powder coated

technologia, materiał: wycinany laserowo, stalowy, malowany proszkowo

Colors /            / Kolory:    
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HOLO
model no.2
number of hanger variants: 4
number of shelf variants: 2

PL / Całość, nieprzemijalność, nieskoń-
czoność. Wieszaki i półki z serii Holo to 
hołd dla koła – najprostszej i zarazem 
najbardziej złożonej figury geometrycz-
nej. Produkty z tej serii są ponadczaso-
wą dekoracja każdej przestrzeni.

AR / 

EN / Unity, timelessness, infinity. The 
hangers and shelves from the Holo se-
ries are a tribute to circle – the simplest 
and at the same time the most profound 
of geometric figures. The products from 
this series are a timeless decoration for 
every space.
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HOLO / XS

HOLO / S

HOLO / M

11
,5

cm

9,5cm

37cm

25
cm

55cm

35
cm

Dimensions:

Wymiary:   

Dimensions:

Wymiary:   

WIESZAK

HANGER

WIESZAK

HANGER

WIESZAK

HANGER

Dimensions:

Wymiary:   



www.polyhedra.pl

HOLO / L
92cm

30
cm

015model:  HOLO

Dimensions:

Wymiary:   

WIESZAK

HANGER
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HOLO / S

HOLO / M

15
cm

28cm

19
cm

37cm

Dimensions:

Wymiary:   

Dimensions:

Wymiary:   

PÓŁKA

SHELF

PÓŁKA

SHELF

black /        / czarny
white /         / biały
gold /         / złoty

*on request: any color from the RAL palette
 
 na życzenie: każdy kolor z palety RAL

STANDARD:  *

technology, material: laser cut, steel, powder coated

technologia, materiał: wycinany laserowo, stalowy, malowany proszkowo

Colors /            / Kolory:    



www.polyhedra.pl 017model:  HOLO



018



019model:  STIGAwww.polyhedra.pl
019model:  HUSK

HUSK
model no.3
number of hanger variants: 3
number of shelf variants: 2

PL / To miłość do wzorów nas tu przy-
wiodła. Husk to najłagodniejsza z na-
szych serii. Łagodne linie, bez ostrych 
zakończeń – doskonałe rozwiązanie do 
ciepłych, przytulnych wnętrz. Zaproś 
wieszaki i półki Husk do swego domu 
i spraw, by był jeszcze piękniejszy.

AR / 

EN / It’s the love for patterns that 
brought us here. Husk is the gentlest of 
our series. Soft lines without any sharp 
edges – a perfect fit for warm, cozy inte-
riors. Let the hangers and shelves from 
the Husk series into your home and
 allow it to become even more beautiful.
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HUSK / XS

HUSK / S

HUSK / M

9,5cm

9c
m

23
cm

37cm

32
cm

56cm

Dimensions:

Wymiary:   

Dimensions:

Wymiary:   

Dimensions:

Wymiary:   

WIESZAK

HANGER

WIESZAK

HANGER

WIESZAK

HANGER
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HUSK / S

HUSK / M

37cm

19
cm

28cm

14
cm

Dimensions:

Wymiary:   

Dimensions:

Wymiary:   

PÓŁKA

SHELF

PÓŁKA

SHELF

black /        / czarny
white /         / biały
gold /         / złoty

*on request: any color from the RAL palette
 
 na życzenie: każdy kolor z palety RAL

STANDARD:  *

technology, material: laser cut, steel, powder coated

technologia, materiał: wycinany laserowo, stalowy, malowany proszkowo

Colors /            / Kolory:    
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025model:  LOTOS

LOTOS
model no.4
number of hanger variants: 2

PL / Piękno, czystość, doskonałość. 
Zawsze nieskazitelny gdy kwitnie po-
śród bagien, symbolizujący odrodze-
nie i triumf wytrwałości – kwiat lotosu. 
Odkryj wieszaki z serii Lotos i wpro-
wadź harmonię i równowagę do swoich 
wnętrz.

AR / 

EN / Beauty, purity, perfection. Symbol-
izing rebirth and triumph of persever-
ance – the lotus flower blooms naturally 
from the deepest and thickest mud. Dis-
cover the Lotos hangers and bring har-
mony and balance to your home.
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LOTOS / M

LOTOS / L
68cm

47
cm

47
cm

49cmDimensions:

Wymiary:   

Dimensions:

Wymiary:   

WIESZAK

HANGER

WIESZAK

HANGER

black /        / czarny
white /         / biały
gold /         / złoty

*on request: any color from the RAL palette
 
 na życzenie: każdy kolor z palety RAL

STANDARD:  *

technology, material: laser cut, steel, powder coated

technologia, materiał: wycinany laserowo, stalowy, malowany proszkowo

Colors /            / Kolory:    
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