


Tabanda has been designing and producing furniture for a decade now. 
We could not be more proud of who we are today.

Admiration of nature and observation of  its details  are our biggest passion. 
We implement it by doing amazing sports activities or contemplating 
the beauty of open space. We are very thankful for these quality 
moments. All these sensations that we experience make us very 
sensitive to the fragility of the natural world. We refer to these lessons in 
our design work.

We care about every detail with precision of the Mother Nature. We use 
natural materials which we can experience during mountain hikes. 
We are inspired by forms, colours and textures which we meet in the 
wilderness. We create and produce in a sustainable way just as nature 
obliges us. This is something very important for every single Tabanda 
product. We believe that creation in harmony with nature gives honest, 
timeless and characteristic products.

Enjoy these amazing snapshots from the interiors and spaces which 
have an extraordinary energy and are very special to us. We associate 
each one with a specific piece of wilderness which once we have seen 
and photographed.

Tabanda projektuje i produkuje meble już od 10 lat. Jesteśmy niezwykle 
dumni z tego jaką drogę przeszliśmy i dokąd nas zaprowadziła.

 
Obserwacja przyrody oraz podziwianie i wychwytywanie jej najdrobniejszych 
szczegółów to nasze największe zamiłowanie. W jej otoczeniu od zawsze 
realizujemy swoje sportowe pasje lub zwyczajnie kontemplujemy widoki. 
Jesteśmy niezwykle wdzięczni za wszystkie chwile, które dane jest nam 
przeżyć w bliskości natury, a te czynią nas jeszcze bardziej wrażliwymi na 
jej kruchość i ulotność. Projektując nasze meble, za każdym razem sięgamy 
do tych doświadczeń.    

 
Każdy detal naszego mebla jest tak dopracowany, jak zrobiłaby to Matka 
Natura. W naszych projektach obecne są materiały, z którymi spotykamy 
się na górskim szlaku oraz formy, kolory i tekstury wyłaniające się z pozornie 
chaotycznej dziczy. Każdy nasz produkt wyprodukowany jest w sposób 
zrównoważony. Wierzymy bowiem, że trzymanie się kilku prostych zasad 
harmonii występującej w naturze, sprawia, że kreujemy produkty szczere, 
ponadczasowe oraz charakterystyczne.

 
Oddajemy w Wasze ręce zbiór wnętrz i przestrzeni, które nie tylko buzują 
niesamowitą energią, ale także wiele dla nas znaczą. Każde z nich zestawiamy 
ze zdjęciami z naszego podróżnego archiwum by najlepiej oddać naszą ideę.



Japanese restraint
rythm that calms the space

Japońska prostota
łagodny rytm kojący przestrzeń

Info
The Manggha Museum, Cracow
Cafe Manggha
photo: bartpawlik.com

TABANDA products
DIAGO chair
DIAGO barstool
MACIEK dining table
GINKA armchair

Info
Muzeum Manggha, Kraków
Cafe Manggha
zdjęcia: bartpawlik.com

TABANDA produkty
DIAGO krzesło
DIAGO stołek barowy
MACIEK stół jadalniany
GINKA fotel





Villa of light
delicacy of sun rays

Willa w słońcu
zwiewność letniego światła

Info
Private apartment
photo: szajewski.com
photo: @kreta.tor

TABANDA products
TROJKA chair
TROJ dining table
DYNKS modular shelf

Info
Apartament prywatny 
zdjęcia: szajewski.com
zdjęcia: @kreta.tor

TABANDA produkty
TROJKA krzesło
TROJ stół jadalniany
DYNKS półka modułowa







Black Determinded 
the depth of black delights 
and frightens at the same time

Oddana czerni                   
czerń zachwyca i przeraża zarazem

Info
Private flat
Interior design: bo-sko.pl
photo: kroniki.studio

TABANDA products
TROJKA chair

Info
Mieszkanie prywatne
Projekt wnętrz: bo-sko.pl
zdjęcia: kroniki.studio

TABANDA produkty
TROJKA krzesło



Vibrant office
all colours can be found in nature

Tętniące biuro
wszystkie kolory można 
odnaleźć w naturze

Info
Office interior
photo: szajewski.com

TABANDA products
DIAGO chair
DIAGO barstool

Info
Przestrzeń biurowa
zdjęcia: szajewski.com

TABANDA produkty
DIAGO krzesło
DIAGO stołek barowy





Islands in the office
every island has got a mystery

Wyspy wyciszenia
każda wyspa ma swoją tajemnicę

Info
Office interior
photo: szajewski.com

TABANDA products
NAPKA daybed
PANKA LO armchair
PANKA HI armchair
FALON seat

Info
Przestrzeń biurowa
zdjęcia: szajewski.com

TABANDA produkty
NAPKA leżanka
PANKA fotel
FALON siedzisko





Meadow Restobar
vains buzz with joy

Łąka Restobar
w żyłach płynie radość

Info
Bistro Meadow, Gdańsk
Interior design: ipreferanalog.pl
photo: szajewski.com

TABANDA products
TROJKA chair
GINKA armchair

Info
Bistro Łąka, Gdańsk
Projekt wnętrz: ipreferanalog.pl
zdjęcia: szajewski.com

TABANDA produkty
TROJKA krzesło
GINKA fotel





Enrosadira coworking
rose sunset hunting

Enrosadira coworking
polowanie na różowy zachód słońca

Info
Coworking
photo: szajewski.com
photo: @kreta.tor

TABANDA products
GINKA armchair
DIAGO chair
DYNKS modular shelf
FALON seat

Info
Coworking
zdjęcia: szajewski.com
zdjęcia: @kreta.tor

TABANDA produkty
GINKA fotel
DIAGO krzesło
DYNKS półka modułowa
FALON siedzisko





La dolce vita
resting on snow pillows

Słodkie życie
reset na śnieżnych poduchach

Info
Private apartment
photo: szajewski.com
photo: @kreta.tor

TABANDA products
PANKA armchair
NAPKA daybed
MOOSE coffee table

Info
Apartament prywatny
zdjęcia: szajewski.com
zdjęcia: @kreta.tor

TABANDA produkty
PANKA fotel
NAPKA leżanka
ŁOŚ stolik kawowy





Atocha hotel
cosy shelter for strangers

Atocha hotel
przytulne schronienie dla 
nieznajomych

Info
Sleepn’ Atocha, Madrid
Interior design: las2mercedes
photo: las2mercedes

TABANDA products
DIAGO chair

Info
Sleepn’ Atocha, Madryt
Projekt wnętrz: las2mercedes.com
zdjęcia: las2mercedes

TABANDA produkty
DIAGO krzesło



Retro tunes
memories in every piece

Nutka retro
wspomnienia w każdym detalu

Info
Private apartment
photo: szajewski.com

TABANDA products
DIAGO chair
MACIEK dining table
MOBIUSH coffee table
NAPKA daybed
GAPA desk
LAMPANIA lamp

Info
Mieszkanie prywatne
zdjęcia: szajewski.com

TABANDA produkty
DIAGO krzesło
MACIEK stół jadalniany
MOBIUSH stolik kawowy
NAPKA leżanka
GAPA biurko












