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Hi. 
We are Tabanda.

Designing is our passion.

It results with a timeless furniture and 
experiences that we want to share with you.

We approach the world with attention 
and curiosity. Our goal is  to create new 
relationships with trust because this is how 
a true friendship and love arise.

We treat nature seriously and take to heart 
the values it teaches us. Thanks to this we 
are able to strive for balance.

Brave we are. Sport and adventure are the 
way to a happy living for us.

 
Together we make a unique team.

All the best!

Cześć. 
Jesteśmy Tabanda.

Projektowanie to nasza pasja.
 

Owocem tego są ponadczasowe meble 
i doświadczenia, którymi się z Wami dzielimy. 

Z uwagą i ciekawością podchodzimy do świata, 
a nowe relacje tworzymy z zaufaniem. Wiemy, 
że w taki sposób buduje się przyjaźń i miłość. 

Naturę traktujemy na poważnie i bierzemy do 
serca wartości jakich nas uczy. Dzięki temu 
umiemy dążyć do równowagi. 

Jesteśmy odważni, a sport i przygoda to dla 
nas sposób na szczęśliwe życie.

 
Razem tworzymy wyjątkowy zespół.

Wszystkiego dobrego!



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
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