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Produkty:

R360
R1378
H106
H64
BYK
LOTOS
RONDO

POLITURA to reedycje zapomnianych ikon polskiego designu 
zaprojektowanych w 2. połowie XX wieku.

Dziś przywracamy je do produkcji na podstawie wyłącznych 
licencji, dzięki czemu ich autorzy oraz ich wyjątkowe historie 
mogą ujrzeć światło dzienne. 

Usiądź wygodnie, zabierzemy Cię w podróż w czasie.

Sit back in time.

Sit back in time.
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Janusz Rózanski
urodził się w 1921 r. w Poznaniu. W roku 1957 
ukończył Wydział Architektury Wnętrz w PWSSP  
w Poznaniu. Już rok później związał się ze Zje-
dnoczeniem Przemysłu Meblarskiego, gdzie 
awansował na stanowisko kierownika pracowni 
w Przedsiębiorstwie Projektowo-Konstrukcyjnym 
(PPKPM).

W 1965 r. został naczelnikiem pracowni archite-
ktonicznej w nowo powstałym Centralnym 
Ośrodku Rozwoju Meblarstwa (od 1971 OBROM), 
gdzie kierował grupą projektantów. Jego zada-
niem było rozwiązywanie problemów mieszka-
niowych poprzez wdrażanie do seryjnej produkcji 
innowacyjnych wzorów, konstrukcji i wykończeń 
mebli.

Janusz Różański był twórcą niezwykle wszech-
stronnym, o bogatym dorobku. Wielokrotny 
laureat konkursów branżowych, za działalność na 
rzecz wzornictwa nagrodzony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Przez całe życie związany z Poznaniem, 
gdzie zmarł w wieku 93 lat.



Fotel R360 to ikona polskiego wzornictwa.
To mebel nowoczesny, a jednocześnie
posiadający bogatą historię. Zaprojektowany
w roku 1959 przez Janusza Różańskiego
- czołowego powojennego projektanta -
od ponad 60 lat wciąż zachwyca formą
i wygodą. Połączenie różnych materiałów
z ponadczasowym kształtem sprawia,
że odnajduje się zarówno w tradycyjnych,
jak i współczesnych wnętrzach.

Wymiary:  
Szer.: 62 cm  I  Wys.: 74 cm  I  Głęb.: 72 cm 
Wysokość siedziska: 44 cm

R360





Fotel

Zaprojektowany w 1962 roku zestaw R1378 
nigdy nie był produkowany seryjnie. Fotel jest 
wykonany z litego jesionu lub dębu i tapice-
rowany wełnianą, miękką tkaniną. Nieduży 
rozmiar, minimalistyczna, nowoczesna bryła 
oraz kolorystyka stanowią o ponadczasowym 
charakterze fotela.

Wymiary:  
Szer.: 59 cm  I  Wys.: 74 cm  I  Głęb.: 69 cm
Wysokość siedziska: 43 cm

R1378



Stolik R1378
Funkcjonalne uzupełnienie fotela. Stolik jest 
wykonany z jesionu lub dębu: nogi powstały 
z litego drewna, blat i taca są fornirowane. 
Całość jest wykończona wysokiej klasy ole-
jem, który zabezpiecza drewno i wydobywa 
jego naturalny, matowy kolor. Przesuwana i 
zdejmowana taca umożliwia wygodne uzy-
skanie dwóch przestrzeni użytkowych oraz 
pełni funkcję przenośnego pomocnika.

Wymiary:  
Dł.: 122 cm  I  Szer..: 54 cm  I  Wys.: 38 cm 
Taca: 60 x 58 cm



Edmund Homa
Urodził się w 1927 roku w Chojnicach. Po 
ukończeniu studiów na wydziale Architektury Wnętrz 
PWSSP w Gdańsku rozpoczął pracę na własną rękę 
jako grafik i projektant wnętrz co w tamtych czasach 
należało do rzadkości. Przeprowadził się wtedy do 
modernistycznej Gdyni, gdzie zaprojektował wiele 
neonów i ekspozycji.

Od roku 1962 pracował równolegle dla Fabryki 
Mebli w Gościcinie oraz na Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Projektant stworzył wówczas ogromną 
ilość nowych wzorów mebli, które do dziś można 
znaleźć w wielu polskich mieszkaniach.

Edmund Homa otrzymał w 1968 roku stypendium 
na Duńskiej Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w 
Kopenhadze, gdzie pracował pod okiem Ole Wan-
schera, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli 
duńskiej szkoły dizajnu.

W roku 1990 otrzymał w Polsce tytuł profesora, 
a jego praca została nagrodzona najwyższymi od-
znaczeniami państwowymi. Projektant zmarł 
w 2017 roku w Gdyni.
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Krzesło zostało zaprojektowane przez Edmunda Homę 
w 1967 roku. Powstał tylko jeden prototyp, oznaczo-
ny numerem 106, nazwany przez autora „Pająkiem“. 
Krzesło nigdy nie weszło do produkcji.

Ponad 50 lat później, „Pająk“ został odkryty przez 
POLITURĘ i obecnie jest dostępny w dwóch wersjach: 
z drewna afromozji oraz z jesionu. 

Organiczny kształt i proporcje, a także wykorzystane 
materiały, są ukoronowaniem pracy Edmunda Homy 
nad stworzeniem mebla perfekcyjnego: Krzesło jest 
eleganckie, a przy tym ergonomiczne i funkcjonalne.

Wymiary:  
Szer.: 43 cm  I Wys.: 106 cm  I  Głęb.: 55 cm 
Wysokość siedziska: 49 cm

Egoztyczne drewno o bogatym usłojeniu jest olejowane, 
wykończone na półmat. Siedzisko jest wypełnione pianką 
i obite szwedzką skórą semianilinową wysokiej klasy.

Wersja z afromozji - bez łączenia pomiędzy nogami 
- jest produkowana na wzór pierwszego i jedynego 
prototypu z 1967 roku.

Limitowane i sygnowane krzesło H106 powstaje 
wyłącznie z nielicznych dziś zasobów certyfikowanego 
drewna - do wyczerpania jego dostępnych zapasów.

H106
Afromozja



Wersja wykonana z litego jesionu - twardego i stabilnego 
surowca - jest wykończona olejem na półmat w kolorze 
naturalnym lub bejcowana na zamówienie. Siedzisko jest 
tapicerowane szwedzką skórą semianilinową.

Łączenie pomiędzy przednią, a tylną nogą powstało po 
konsultacji z Edmundem Homą, na podstawie oryginalnych 
rysunków technicznych. Miało ono pierwotnie dostosować 
„Pająka“ do produkcji seryjnej i codziennego użytkowania.

H106 jesion





Srebrny medalista Targów Krajowych “Jesień 
1965” został zaprojektowany przez profesora 
Edmunda Homę. Niezwykle wygodny, jak na 
realia lat 60., wręcz luksusowy. Niebanalny, 
organiczny kształt drewnianego stelaża zapisał 
się na trwałe w świadomości użytkowników i 
wyróżnił mebel spośród wielu innych polskich 
wzorów epoki.

H64 z wysokim oparciem i podnózkiem
Wymiary 
Fotel: Szer.: 63 cm  I  Wys.: 96 cm  I  Głęb.: 76 cm  Wysokość siedziska: 38 cm
Podnóżek: Szer.: 60 cm  I  Wys.: 38 cm  I  Głęb.: 43 cm

H64 z niskim oparciem
Wymiary: 
Szer.: 63 cm  I  Wys.: 74 cm  I  Głęb.: 76 cm 
Wysokość siedziska: 38 cm

H64





BYK
Krzesło BYK jest - po modelu H106 - jednym z naj-
bardziej charakterystycznych wzorów Edmunda Homy. 
Zaprojektowane w 1966 roku, powstało jako pojedync-
zy prototyp i podobnie jak „Pająk“ nigdy nie trafiło do 
produkcji.

Wyjątkowo zgrabne, organiczne oparcie wykonane w 
całości z litego drewna jesionowego lub dębowego, 
zostało niegdyś zakwalifikowane jako nieekonomiczne 
wobec wymogów centralnie sterowanej gospodarki. 

Krzesło zostało zaprezentowne w roku 2020 i wyróżnione 
prestiżową nagrodą MUST HAVE. Obie dostępna wersje 
z jesionu lub dębu, są wykończone matowym olejem.  
Siedziskiem jest tapicerownenaturalną skórą lub tkaniną. 

Wymiary:  
Szer.: 61 cm  I  Wys.: 77 cm  I  Głęb.: 51 cm 
Wysokość siedziska: 46 cm



Romuald Ferens
Urodził się w 1934 roku we Lwowie. W 1953 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. 
W ówczesnych realiach była to jego jedyna szansa na rozwijanie pasji 
projektowych: przeszłość ojca - członka AK - udaremniła plany studiów 
R. Ferensa na Wydziale Architektury we Wrocławiu.

W 1957 roku projektant został skierowany do Lubawskiej Fabryki 
Mebli. Następnie pracował w Biurze Konstrukcyjno-Technologic-
znym Przemysłu Terenowego w Poznaniu, a po jego likwidacji w 
biurze podlegającym Krajowemu Związkowi Spółdzielni Meblarskich. 
Projektował meble okrętowe, segmentowe i siedziskowe, a także 
wnętrza i drewniane zabawki dla dzieci.

W 1984 roku, po wieloletnich staraniach, Ministerstwo Kultury i Sztuki 
przyznało projektantowi uprawnienia do wykonywania zawodu artysty-
plastyka w dziedzinie architektury wnętrz.
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Zaprojektowane w 1980 roku przez Romualda
Ferensa krzesło LOTOS zostało zgłoszone do 
konkursu na najlepszy mebel w ramach Targów w 
Bazylei (1980). Mebel został uznany za funkcjonalny 
i nowoczesny, dzięki czemu zdobył główną nagrodę. 
Komisję zachwyciły kształt i innowacyjny mechanizm 
przypominający kwitnący kwiat lotosu.

Mimo to, krzesło nigdy nie trafiło do masowej pro-
dukcji. W dobie głębokiego kryzysu gospodarczego, 
wywołanego wprowadzeniem stanu wojennego nikt 
nie był zainteresowany wcieleniem projektu w życie.

W roku 2017 - po raz pierwszy w historii - POLITURA 
rozpoczęła seryjną produkcję LOTOSA.

LOTOS





RONDO
Zestaw został zaprojektowany w 1975 roku 
przez Romualda Ferensa i był produkowany 
przez pewien czas w niewielkich seriach przez 
fabryki przemysłu terenowego.

Konstrukcja fotela bazuje na 14. identycznych 
elementach z giętej sklejki liściastej, które 
umożliwiają modułowe zastosowanie: np. jako 
fotel, hoker, pufa lub stolik. Poszczególne ele-
menty można łatwo składać i demontować, co 
sprawia, że mebel jest łatwy w transporcie.

Fotel i stolik

Fotel ma tapicerowane siedzisko i oparcie obite 
naturalną skórą, ekoskórą lub tkaniną. 

Wymiary: 
Szer.: 63 cm  I  Wys.: 77 cm  I  Głęb.: 53 cm 
Wysokość siedziska: 39 cm

Blat stolika jest fornirowany w dębie, jesionie i 
orzechu, bądź wykonany z laminatu.

Wymiary:  
Średnica: 90 cm  I  Wysokość: 51 cm  
Grubość blatu: 2 cm



Credits: Loft_Kolasinski
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