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Wyprzedażowa 
aukcja mebli i antyków

dom aukcyjny desa unicum • WaRsZaWa • 24 cZeRWca 2010 • godZ. 19
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od 10 do 24 czerwca 2010
poniedziałek – piątek w godzinach od 11 do 19 

sobota w godzinach od 11 do 16
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1

FoteL W tyPie LudWika XiV, 
XX w.

brzoza barwiona

wys.: 101 cm, szer.: 65 cm, gł.: 60 cm

tapicerowane podłokietniki i siedzisko

 Cena w galerii: 1 600 zł 
 Cena wywoławcza: 300 zł

2

stoLik kLaPak, 
XX w.

okleina - mahoń

wys.: 71 cm, szer.: 85 cm, gł.: 65 cm

 Cena w galerii: 1 500 zł 
 Cena wywoławcza:  500 zł

3

niciak W styLu ekLektycZnym, 
okleina - orzech

wys.: 78 cm, szer.: 46 cm, gł.: 41 cm

dwie szufladki pod blatem, nogi toczone, 

połączone trawersem

 Cena w galerii: 2 000 zł 
 Cena wywoławcza:  500 zł
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5

sZaFka nocna, 
XX w.

okleina - orzech, elementy mosiężne

wys.: 81 cm, szer.: 38 cm, gł.: 31 cm

 Cena w galerii: 1 300 zł 
 Cena wywoławcza: 700 zł

4

sekReteRa, XX W.
drewno - jesion

wys.: 135 cm, szer.: 107 cm, gł.: 48 cm

 Cena w galerii: 3 600 zł 
 Cena wywoławcza:  600 zł



6

8

komoda W tyPie meBLi 
koLBusZoWskicH, 

XX w.

drewno orzechowe

wys.: 89 cm, dł.: 125 cm, gł.: 65 cm

 Cena w galerii: 7 000 zł 
 Cena wywoławcza: 4 000 zł

6

stoLik - kaRciak,
XViii/XiX w.

drewno jesionowe

wys.: 74 cm, dł.: 89 cm, gł.: 43 cm 

(przy złożonym blacie)

z rozkładanym blatem, pod blatem szuflada

 Cena w galerii: 3 700 zł 
 Cena wywoławcza: 2 300 zł

7

PaRa FoteLi W tyPie LudWik XV,
XX w.

drewno sosnowe

wys.: 89 cm

siedziska i zaplecki tapicerowane

 Cena w galerii: 4 000 zł 
 Cena wywoławcza: 3 000 zł
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9

kRZesŁo W styLu LudWika XV,
XiX/XX w. 

okleina - orzech, elementy mosiężne

wys.: 95 cm

siedzisko i zaplecek tapicerowane

 Cena w galerii: 1 200 zł 
 Cena wywoławcza: 300 zł

10

komPLet - 2 FoteLe i 10 kRZeseŁ  
W styLu cHiPendaLLe, 
XiX/XX w. 

okleina - mahoń

wys.: 94 cm, fotele - szer.: 53 cm, gł.: 44 cm; 

krzesła - szer.: 50 cm, gł.: 42 cm

zaplecki - dekoracja snycerska, siedziska 

tapicerowane

 Cena w galerii: 20 000 zł 
 Cena wywoławcza: 14 000 zł

11

konsoLa Z LustRem W tyPie 
BiedeRmeieR, 
pocz. XX w.

okleina - mahoń, dekoracja intarsjowana

wys.: 235 cm (całość), szer.: 63 cm, gł.: 34,7 cm

 Cena w galerii: 6 200 zł 
 Cena wywoławcza: 2 500 zł
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12

dWa FoteLe i tRZy kRZesŁa W styLu 
BaRokoWym 
Północna europa, XiX w.

drewno dębowe 

wys.: 133,5 cm

bogato rzeźbione, wyplatane rafią

 Cena w galerii: 25 000 zł 
 Cena wywoławcza: 20 000 zł

13

komoda Z BLatem do Pisania W styLu 
angieLskim,
 XViii/XiX w.

drewno dębowe 

wys.: 98 cm, szer.: 96 cm, gł.: 52 cm

 Cena w galerii: 6 000 zł 
 Cena wywoławcza: 4 000 zł
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14

WitRyna - seRWantka W styLu 
neoRokokoWym, 
XiX/XX w.

konstrukcja dębowa, okleina orzechowa

wys.: 220 cm, szer.: 185 cm, gł.: 55 cm

dwudrzwiowa, trzystronnie przeszklona z giętymi 

szybami; zwieńczona wydatnym gzymsem, 

przerwanym wolutowo w części centralnej, nad nim 

sterczyna; liczne aplikacje ze złoconego brązu 

z motywami liści akantu; wewnątrz lustro i cztery półki

 Cena w galerii: 35 000 zł 
 Cena wywoławcza: 25 000 zł

15

saLonik W styLu ekLektycZnym
XX w.

brzoza barwiona na czarno.

dwa fotele wys.: 109 cm, 

kanapa - wys.: 120,5 cm, dł.: 196,5 cm, gł.: 38 cm

 Cena w galerii: 7 000 zł 
 Cena wywoławcza: 5 000 zł
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16

seRWantka naRożna W tyPie 
BiedeRmeieR, 
XiX/XX w.

konstrukcja - sosna, okleina - czereśnia

wys.: 226 cm, szer.: 105 cm

 Cena w galerii: 7 200 zł 
 Cena wywoławcza: 4 000 zł

17

komPLet 8 kRZeseŁ W tyPie BiedeRmeieR
XX w.

wytwórnia Henryków, XX w.

drewno jesionowe

wys.: 85 cm

 Cena w galerii: 4 000 zł 
 Cena wywoławcza: 2 400 zł

18

komoda BaRokoWa
niemcy, ok. poł. XViii w.

konstrukcja sosnowa, okleina - orzech i czeczota 

brzozowa; intarsja taśmowa, geometryczna - śliwa

wys.: 76,5 cm, szer.: 96 cm, gł.: 49,5 cm

z nóżkami w formie spłaszczonych kul,  

trzy szufladowa, front falisty

stan zachowania: 

do konserwacji

 Cena w galerii: 20 000 zł 
 Cena wywoławcza: 14 000 zł
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19

konsoLa,
XiX w.

okleina - czeczota brzozowa

wys.: 80 cm, szer.: 85 cm, gł.: 48 cm

 Cena w galerii: 3 400 zł 
 Cena wywoławcza:  2 300 zł

20

seRWantka W styLu BiedeRmeieR, 
XiX w.

konstrukcja - sosna, okleina - brzoza

wys.: 195 cm, szer.: 118 cm, gł.: 65 cm

 Cena w galerii: 6 500 zł 
 Cena wywoławcza:  4 500 zł

21

sZaFa W styLu LudWika FiLiPa, 
XiX w.

okleina - czereśnia

wys.: 179 cm, szer.: 104 cm, gł.: 44 cm

 Cena w galerii: 4 500 zł 
 Cena wywoławcza:  3 200 zł
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22

konsoLa Z LustRem, 
XiX w.

okleina - mahoń

wys.: 307 cm, szer.: 78 cm

 Cena w galerii: 15 000 zł 
 Cena wywoławcza:  10 000 zł

23

sekReteRa W styLu BiedeRmeieR, 
ok. poł. XiX w.

okleina - mahoń

wys.: 161,5 cm, szer.: 108 cm, gł.: 53 cm

 Cena w galerii: 25 000 zł 
 Cena wywoławcza:  18 000 zł
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24

kLasycystycZna komoda Z nadstaWą, 
3 ćw. XViii w.

lica szuflad, drzwiczki i boki - masyw dąb, wnętrze 

szuflad i plecy - sosna

wys.: 208 cm, szer.: 128 cm, gł.: 59 cm

 Cena w galerii: 25 000 zł 
 Cena wywoławcza:  8 000 zł

25

BiBLioteka W styLu ekLektycZnym, 
pocz. XX w.

okleina - mahoń

wys.: 227 cm, szer.: 114 cm, gł.: 60 cm

 Cena w galerii: 13 500 zł 
 Cena wywoławcza:  4 000 zł
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26

stoLik do kaRt Z odcHyLanym BLatem,
XiX w.

okleina - mahoń

wys.: 72 cm, śr.: 87 cm

 Cena w galerii: 3 700 zł 
 Cena wywoławcza:  2 500 zł

27

stoLik do RoBótek  
W tyPie LudWika FiLiPa
2 połowa XiX w.

okleina - mahoń

wys.: 81,5 cm, szer.: 55,5 cm, gł.: 42 cm

 Cena w galerii: 4 500 zł 
 Cena wywoławcza:  3 400 zł

28

stoLik W styLu neoRokokoWym, 
XiX/XX w.

drewno złocone, blat marmurowy

wys.: 50 cm, wymiary blatu: 85 x 52 cm

 Cena w galerii: 3 000 zł 
 Cena wywoławcza: 2 000 zł
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29

komoda W styLu emPiRe, 
XViii/XiX w.

okleina - mahoń, okucia - brąz pozłacany 

wys.: 88 cm

 Cena w galerii: 14 000 zł 
 Cena wywoławcza:  10 000 zł

30

komPLet 4 kRZeseŁ, 
XX w.

wytwórnia Henryków, XX w.

okleina - orzech

wys.: 85 cm

 Cena w galerii: 1 600 zł 
 Cena wywoławcza:  1 200 zł

31

sekReteRa kLasycystycZna, 
pocz. XiX w.

okleina - mahoń

wys.: 151 cm, szer.: 93 cm, gł.: 48 cm

 Cena w galerii: 13 700 zł 
 Cena wywoławcza:  8 000 zł
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32

komoda W tyPie BiedeRmeieR, 
1 poł. XX w.

okleina - mahoń

wys.: 90 cm, szer.: 90 cm, gł.: 45 cm

 Cena w galerii: 4 000 zł 
 Cena wywoławcza:  1 600 zł

33

seRWantka, 
XX w.

okleina - orzech

wys.: 183 cm, szer.: 105 cm, gł.: 44 cm

 Cena w galerii: 3 500 zł 
 Cena wywoławcza:  2 500 zł

34

BieLiźniaRka naRożna W styLu 
BiedeRmeieR, 
XiX w.

okleina - mahoń

wys.: 147 cm, szer.: 92 cm

 Cena w galerii: 5 500 zł 
 Cena wywoławcza:  2 500 zł
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35

stóŁ okRągŁy, 
2 poł. XiX w.

okleina - mahoń

wys.: 75 cm, śr.: 114 cm

na wielobocznej nodze

 Cena w galerii: 5 000 zł 
 Cena wywoławcza:  3 000 zł

36

sekReteRa W styLu BiedeRmeieR, 
2 poł. XiX w.

okleina - mahoń, dekoracja - czarna i jasna żyłka

wys.: 209 cm, dł.: 97 cm, gł.: 48 cm 

 Cena w galerii: 22 000 zł 
 Cena wywoławcza:  9 000 zł
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37

sZyFonieRa ekLektycZna  
Z 6 sZuFLadami, 
XiX/XX w.

konstrukcja - drewno sosnowe, okleina - drewno 

mahoniowe

wys.: 135,5 cm, szer.:  95 cm, gł.: 50 cm

 Cena w galerii: 6 000 zł 
 Cena wywoławcza:  3 200 zł

38

stoLik Z okRągŁym BLatem, 
XiX/XX w.

drewno dębowe,

wys.: 70 cm, śr. blatu: 60 cm

wsparty na 1 toczonej, 3 - dzielnej nodze, 

intarsjowany

 Cena w galerii: 2 200 zł 
 Cena wywoławcza:  1 600 zł

39

seRWantka, 
XiX/XX w.

drewno - jesion

wys.: 188 cm, szer.: 96 cm, gł.: 41 cm

 Cena w galerii: 4 000 zł 
 Cena wywoławcza:  2 000 zł
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40

komoda 3 - sZuFLadoWa, 
k. XiX w.

okleina - mahoń, kluczynki z kości 

wymiary: 79 x 93 x 47 cm 

 Cena w galerii: 5 000 zł 
 Cena wywoławcza:  3 800 zł

41

niciak W styLu BiedeRmeieR, 
XiX w.

okleina - czereśnia

wys.: 78 cm

 Cena w galerii: 4 000 zł 
 Cena wywoławcza:  2 600 zł

42

kanaPa W tyPie BiedeRmeieR, 
XiX w.

okleina - orzech

wymiary: 102 x 191 x 70 cm

tapicerowana

 Cena w galerii: 7 000 zł 
 Cena wywoławcza:  4 500 zł
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43

sekRetaRZyk, 
XiX w.

okleina - orzech, elementy mosiężne

wys.: 110 cm, szer.: 50,5 cm

stan zachowania:

do konserwacji

 Cena w galerii: 7 000 zł 
 Cena wywoławcza:  6 000 zł

44

FoteL W styLu LudWika FiLiPa, 
XiX w.

drewno dębowe

wys.: 121,5 cm

zwieńczenie bogato rzeźbione

 Cena w galerii: 2 500 zł 
 Cena wywoławcza:  1 000 zł

45

seRWantka W styLu ekLektycZnym, 
k. XiX w.

elementy rzeźbione - orzech, pozostałe - okleina 

czereśnia

wys.: 180 cm, szer.: 111 cm

 Cena w galerii: 3 500 zł 
 Cena wywoławcza:  2 500 zł
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46

LustRo Z konsoLą  
W tyPie LudWika FiLiPa
XiX w.

okleina - mahoń

wys.: 240 cm, szer.: 78 cm, 

rzeźbione aplikacje

 Cena w galerii: 4 800 zł 
 Cena wywoławcza:  2 000 zł

47

BiuRko, 2 PoŁ. 
XiX w.

drewno dębowe

wymiary blatu: 180 x 96 cm, wys.: 78 cm

blat pokryty skórą (skóra wytarta)

 Cena w galerii: 7 000 zł 
 Cena wywoławcza:  5 500 zł
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48

stóŁ, 
XiX w.

drewno dębowe

wys.: 71 cm, śr.: 115 cm

blat okrągły - rozsuwany, jedna toczona noga, 

bogato rzeźbiona

 Cena w galerii: 6 000 zł 
 Cena wywoławcza:  2 400 zł

49

BuFet neoBaRokoWy, 
pocz. XX w.

masyw dąb, łuki w drzwiach - okleina orzechowa

wys.: 115 cm, z nadstawą: 150 cm,  

szer.: 275 cm, gł.: 72 cm 

bogata dekoracja snycerska,  

nogi konsolowe w formie lwich łap

 Cena w galerii: 20 000 zł 
 Cena wywoławcza:  7 000 zł
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50

sZaFa W styLu ekLektycZnym, 
XiX w.

drewno dębowe

wys.: 194,5 cm, szer.: 96,5 cm, gł.: 48,5 cm

2 drzwiowa, bogata dekoracja snycerska 

z przedstawieniami Adama i Ewy

 Cena w galerii: 22 000 zł 
 Cena wywoławcza:  12 000 zł

51

BiuRko W styLu ekLektycZnym, 
XiX/XX w.

drewno - mahoń

wys.: 77 cm, wymiary blatu: 142 x 93 cm

biurko wolnostojące, 6-szufladowe,  

wsparte na 4 nogach w formie gryfów, ł 

ączonych trawersem; lica szuflad i boki bogato 

rzeźbione; stan zachowania: jedna szuflada 

dorabiana

 Cena w galerii: 36 000 zł 
 Cena wywoławcza:  18 000 zł
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52

stóŁ RoZsuWany, 
XiX/XX w.

okleina - mahoń

wys.: 75 cm, wymiary blatu: 112 x 92 cm

blat eliptyczny; stan zachowania: brak wkładów

 Cena w galerii: 7 500 zł 
 Cena wywoławcza:  4 600 zł

54

sekReteRa - BiuRko żaLuZjoWe, 
XiX w.

okleina - orzech

wys.: 120, szer.: 107 cm, gł.: 58 cm

stan zachowania: 

do konserwacji

 Cena w galerii: 7 500 zł 
 Cena wywoławcza:  6 000 zł

53

kanaPa W tyPie RokokoWym, 
XiX w.

drewno orzechowe

wys.: 98,5 cm, szer.: 132 cm, gł.: 50 cm

tapicerowana, dekoracja ażurowa w zwieńczeniu

 Cena w galerii: 5 300 zł 
 Cena wywoławcza: 3 800 zł
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55

komPLet 7 kRZeseŁ  
W tyPie LudWika FiLiPa, 
XX w.

drewno orzechowe

wys.: 80 cm, siedzisko: 47 x 44 cm

 Cena w galerii: 2 800 zł 
 Cena wywoławcza:  1 700 zł

56

seRWantka W tyPie LudWika FiLiPa, 
2 poł. XiX w.

okleina - czereśnia

wys.: 179 cm, szer.: 97 cm, gł.: 43 cm

stan zachowania: 

do konserwacji

 Cena w galerii: 3 500 zł 
 Cena wywoławcza:  1 500 zł

57

stóŁ okRągŁy W tyPie LudWika FiLiPa, 
XiX/XX w.

Anglia

okleina - mahoń

wys.: 73 cm, śr.: 102 cm

mechanizm pozwalający na uchylenie blatu do 

pozycji pionowej

 Cena w galerii: 5 500 zł 
 Cena wywoławcza:  4 000 zł
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58

FoteL W styLu neoRokokoWym, 
XX w.

okleina - orzech

wys.: 97 cm

siedzisko i zaplecek tapicerowany

 Cena w galerii: 1 200 zł 
 Cena wywoławcza:  600 zł

59

seRWantka W tyPie LudWik FiLiP, 
XX w.

okleina - czereśnia

wys.: 173 cm, szer.: 94 cm, gł.: 43

 Cena w galerii: 4 000 zł 
 Cena wywoławcza:  2 500 zł

60

PaRa kRZeseŁ W tyPie LudWik XV, 
XX w.

drewno bukowe

wys.: 93,5 cm, wymiary siedziska: 46 x 43 cm

 Cena w galerii: 700 zł 
 Cena wywoławcza:  250 zł
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61

komoda W styLu LudWika FiLiPa, 
XiX/XX w.

konstrukcja - sosna, okleina - czereśnia

wys.: 80 cm, szer.: 97 cm, gł.: 51 cm 

 Cena w galerii: 3 400 zł 
 Cena wywoławcza:  1 000 zł

62

seRWantka, 
XiX/XX w.

okleina - orzech

wys.: 196, szer.: 96, gł.: 42 cm

 Cena w galerii: 4 000 zł 
 Cena wywoławcza:  2 000 zł

63

kanaPa W styLu LudWik FiLiP, 
XiX w.

okleina - orzech

wys.: 118 cm, dł. 180 cm, gł.: 70 cm

 Cena w galerii: 4 400 zł 
 Cena wywoławcza:  2 900 zł
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64

kRZesŁo W tyPie LudWika FiLiPa, 
XX w.

okleina - orzech

wys.: 86 cm

siedzisko tapicerowane, dekoracja snycerska

 Cena w galerii:  700 zł 
 Cena wywoławcza:  100 zł

66

stóŁ W styLu LudWika FiLiPa, 
2 poł. XiX w.

okleina - orzech

wys.: 78 cm, wymiary blatu: 130 x 82 cm

 Cena w galerii: 2 100 zł 
 Cena wywoławcza:  900 zł

65

FoteL W styLu LudWika FiLiPa, 
XX w.

okleina - orzech

wys.: 101 cm, siedzisko: 61 x 50 cm

 Cena w galerii: 1 600 zł 
 Cena wywoławcza:  500 zł

67

seRWantka W styLu LudWik FiLiP, 
XiX w.

okleina - orzech

wys.: 183 cm, szer.: 104 cm, gł.: 46 cm

 Cena w galerii: 3 000 zł 
 Cena wywoławcza:  2 000 zł
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68

BiBLioteka W styLu LudWika FiLiPa,
2 poł. XiX w.

okleina - czereśnia

wys.: 179 cm, szer.: 106 cm

 Cena w galerii: 3 000 zł 
 Cena wywoławcza:  2 000 zł

69

stóŁ okRągŁy W tyPie LudWika FiLiPa, 
XiX w.

okleina - orzech

wys.: 74 cm, śr.: 132 cm

na jednej toczonej nodze, rozsuwany

 Cena w galerii: 9 000 zł 
 Cena wywoławcza:  5 500 zł

70

seRWantka, 
XX w.

okleina - czereśnia

wys.: 180 cm, szer.: 104 cm, gł.: 42 cm

 Cena w galerii: 3 500 zł 
 Cena wywoławcza:  2 000 zł
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71

sZaFka WisZąca, 
XiX w.

okleina - mahoń

wys.: 54 cm, gł.: 41 cm

stan zachowania: 

do konserwacji

 Cena w galerii: 3 500 zł 
 Cena wywoławcza:  2 000 zł

72

komoda, 
XX w.

okleina - mahoń, elementy mosiężne

wys.: 90 cm, szer.: 91 cm, gł.: 44,3 cm

 Cena w galerii: 3 000 zł 
 Cena wywoławcza:  1 000 zł

73

seRWantka, 
XiX w.

okleina - orzech

wys.: 158 cm, szer.: 97,5 cm, gł.: 42 cm

 Cena w galerii: 5 500 zł 
 Cena wywoławcza:  4 500 zł
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74

stóŁ W styLu LudWika FiLiPa, 
XiX/XX w.

drewno orzechowe

wys.: 80,7 cm, wymiary blatu: 126 x 78 cm

 Cena w galerii: 2 500 zł 
 Cena wywoławcza:  1 300 zł

75

kanaPa ekLektycZna, 
XX w.

drewno dębowe

wys.: 90 cm, dł.: 162 cm, gł.: 65 cm

tapicerowana

 Cena w galerii: 1 800 zł 
 Cena wywoławcza:  900 zł

76

komPLet 12 kRZeseŁ W tyPie 
ekLektycZnym, 
XX w.

drewno dębowe, barwione

wys.: 99 cm

tapicerowane siedziska i zaplecki

 Cena w galerii: 9 000 zł 
 Cena wywoławcza:  4 800 zł
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79

kuFeR- skRZynia PodRóżna, 
XiX/XX w.

drewno sosnowe, okucia metalowe

wys.: 33 cm, szer.: 61 cm, gł.: 32 cm

 Cena w galerii: 800 zł 
 Cena wywoławcza:  200 zł

77

stoLik W tyPie WscHodnim, 
chiny XX w.

dekoracja malowana - wzory florystyczne

wys.: 53 cm, śr.: 45,5 cm

stan zachowania: brak drzwiczek

 Cena w galerii: 1 500 zł 
 Cena wywoławcza:  700 zł

80

miniatuRa skRZyni PosagoWej, 
XX w.

drewno jesionowe

wymiary: 17 x 40 x 19 cm

wieko zrekonstruowane, ręcznie malowane

 Cena w galerii: 800 zł 
 Cena wywoławcza:  650 zł

78

sZaFka kątoWa W styLu LudoWy 
BiedeRmeieR
dania, 1809 r.

dekoracja malowana 

wys.: 96 cm, gł.: 44 cm, szer.: 78 cm

drzwiczki zamykane na kluczyk, dekoracja 

malowana - wzory florystyczne

 Cena w galerii: 6 000 zł 
 Cena wywoławcza:  3 200 zł
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81

komoda Z BLatem maRmuRoWym, 
XX w.

drewno orzechowe

wys.: 76 cm, szer.: 110 cm, gł.: 63 cm

 Cena w galerii: 1 400 zł 
 Cena wywoławcza:  300 zł

82

stoLik Z sZuFLadą, okoŁo PoŁ. 
XiX w.

okleina - mahoń

wys.: 73 cm, szer.: 89 cm, gł.: 63 cm

oskrzynienie dekorowane perełkowaniem, nogi 

toczone, dekorowane kanelowaniem

 Cena w galerii: 3 300 zł 
 Cena wywoławcza:  2 500 zł

83

Pomocnik W styLu secesyjnym, 
pocz. XX w.

okleina - mahoń

wys.: 176 cm, szer.: 84,5 cm, gł.: 38 cm

nadstawka z lustrem i szufladami

 Cena w galerii: 5 200 zł 
 Cena wywoławcza:  3 400 zł
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84

sZaFka naRożna WisZąca, 
XX w.

konstrukcja - sosna, okleina - orzech

wys.: 71 cm, szer.: 77,5 cm

 Cena w galerii: 2 500 zł 
 Cena wywoławcza:  1 000 zł

86

komoda tZW. angieLska, 
2 poł. XX w.

wytwórnia Henryków

okleina - mahoń

wys.: 80 cm, szer.: 90 cm, gł.: 50 cm

 Cena w galerii: 3 000 zł 
 Cena wywoławcza:  800 zł

85

PaRa FoteLi kLuBoWycH, 
XX w.

drewno barwione na czarno, tapicerowane 

wys.: 81 cm, szer.: 67,5 cm, gł.: 49 cm 

 Cena w galerii: 6 000 zł 
 Cena wywoławcza:  4 800 zł
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87

FoteL, 
XX w.

drewno barwione na czarno

wys.: 86 cm

 Cena w galerii: 1 800 zł 
 Cena wywoławcza:  1 400 zł

88

komoda W styLu ekLektycZnym, 
XX w.

drewno orzechowe

wys.: 112 cm, dł.: 82,5 cm, gł.: 45 cm

pięcio szufladowa, okucia w stylu secesyjnym

 Cena w galerii: 6 500 zł 
 Cena wywoławcza:  2 000 zł

89

BiuRko ekLektycZne Z nastaWą, 
XX w.

okleina - orzech

wys.: 115 cm, szer.: 115 cm

na wysokich nogach, 4 szuflady w dolnej części

 Cena w galerii: 5 500 zł 
 Cena wywoławcza:  4 500 zł
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90

kWietnik W styLu aRt. deco,
okres międzywojenny

okleina - mahoń

wys.: 52 cm

 Cena w galerii: 1 800 zł 
 Cena wywoławcza:  1 300 zł

91

komPLet 4 FoteLi, 
XX w.

drewno barwione

wys.: 91 cm

tapicerka - ciemno czerwony skaj

 Cena w galerii: 3 500 zł 
 Cena wywoławcza:  1 700 zł

92

stoLik W styLu aRt deco, 
okres międzywojenny

drewno bukowe, intarsja

wys.: 56,5 cm, szer.: 56,5 cm, dł.: 56,5 cm

 Cena w galerii: 600 zł 
 Cena wywoławcza:  450 zł
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93

ZegaR kominkoWy, 
1 poł. XX w. anglia, Westminster

obudowa drewno, dekoracja snycerska

wymiary: 26 x 80 x 16 cm

bije godziny, półgodziny i kwadranse

 Cena w galerii: 600 zł 
 Cena wywoławcza:  400 zł

94

FoteL, 
1 poł. XX w.

firma Thonet

drewno bukowe

wys.: 84 cm

 Cena w galerii: 1 500 zł 
 Cena wywoławcza:  1 000 zł

95

stóŁ, 
2 poł. XiX w.

Anglia

drewno barwione na czarno

wys.: 78 cm, szer.: 79 cm

 Cena w galerii: 4 500 zł 
 Cena wywoławcza:  3 000 zł
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96

stóŁ kaRciak, 
k. XiX w.

drewno dębowe

wys.: 78,5 cm, wymiary blatu: 75 x 75 cm

wsparty na 4 toczonych nogach połączonych 

trawersem, mechanizm pod blatem kompletny 

i  sprawny

 Cena w galerii: 4 600 zł 
 Cena wywoławcza:  3 200 zł

97

BaRek W styLu aRt. deco, 
okres międzywojenny

drewno bukowe

wymiary: 70 x 70 x 37,5 cm 

 Cena w galerii: 1 900 zł 
 Cena wywoławcza:  1 400 zł

98

stoLik W styLu aRt deco, 
okres międzywojenny

okleina - drewno różane

wys.: 67 cm, śr. blatu: 90 cm

 Cena w galerii: 6 500 zł 
 Cena wywoławcza:  3 800 zł
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99

BaRek W styLu aRt deco, 
lata 30 - 40 - te XX w.

mosiądz, szkło

wys.: 74 cm, śr.: 50 cm

na 4 kółkach, taca z galeryjką

 Cena w galerii: 3 200 zł 
 Cena wywoławcza:  2 200 zł

100

PaRa FoteLi oBRotoWycH, 
2 poł. XX w.

metal chromowany

wymiary: 74 x 77 x 72 cm

tapicerka - beżowa skóra

 Cena w galerii: 6 000 zł 
 Cena wywoławcza:  3 500 zł

101

BaRek na kóŁkacH, 
XX w.

szkło, mosiądz

wys.: 48 cm, wymiary blatu: 39 x 39 cm

 Cena w galerii: 2 500 zł 
 Cena wywoławcza:  1 900 zł
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102

stóŁ - gaBLota, 
XX w.

drewno sosnowe lite, lakierowane, blat szklany

wym.: 75 x 125 x 60 cm

 Cena w galerii: 3 100 zł 
 Cena wywoławcza:  1 000 zł

103

etażeRka, 
XX w.

drewno dębowe, barwione na czarno

wys.: 117 cm, szer.: 54 cm, gł.: 35 cm

 Cena w galerii: 1 200 zł 
 Cena wywoławcza:  300 zł

104

stóŁ - ŁaWa, 2 PoŁ. 
XX w.

drewno lite, blat - szkło przyciemniane, hartowane

wymiary: 134 x 87 x 53 cm

 Cena w galerii: 2 000 zł 
 Cena wywoławcza:  1 400 zł
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105

gRamoFon, 1 PoŁ. 
XX w.

skrzynia drewniana, elementy mosiężne 

wymiary skrzyni: 38 x 38 cm

pudełko z zapasowymi igłami, 1 płyta

 Cena w galerii: 2 500 zł 
 Cena wywoławcza:  1 800 zł

106

komPLet meBLi kLuBoWycH, 
XX w.

części kompletu: kanapa i fotel

kanapa - wys.: 62 cm, dł.: 192 cm, szer.: 89 cm; fotel 

- wys.: 67 cm, szer.: 93 cm, dł.: 87 cm

całościowo tapicerowane

 Cena w galerii: 8 000 zł 
 Cena wywoławcza:  6 000 zł
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1. Oferta aukcyjna.
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty ko-
lekcjonerskie oddane do sprzedaży komisowej przez ko-
mitentów lub stanowiące własność domu aukcyjnego.
Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzo-
ne obiekty stanowią ich własność bądź też komiten-
ci mają prawa do ich rozporządzania, a ponadto, nie 
są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym 
i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych 
ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
dom aukcyjny zapewnia fachową wycenę, rzetelny 
opis katalogowy powierzonego do sprzedaży obiektu, 
a także pokrywa koszty jego ubezpieczenia.
Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami 
prawnymi przez osobę upoważnioną po stronie domu 
aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem.
Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez 
podania przyczyn.
opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnio-
ne lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
dom aukcyjny zapewnia, że opisy katalogowe obiek-
tów wystawionych na aukcji wykonane zostały w naj-
lepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wie-
dzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego oraz 
współpracujących z domem aukcyjnym ekspertów.
 
2. Osobisty udział w aukcji. 
Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nu-
merami aukcyjnymi, które można otrzymać przy sta-
nowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza 
udziału w aukcji. 
Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji 
ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsa-
mość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy). 
Bezpośrednio po zakończeniu aukcji należy zwrócić  
tabliczkę z numerem aukcyjnym, a w przypadku zaku-
pu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. 
 
3. Licytacje w imieniu klienta.
dom aukcyjny może reprezentować klienta na podsta-
wie „zlecenia licytacji”. Formularz zlecenia dostępny jest 
w katalogu (na ostatnich stronach), w siedzibie domu 
aukcyjnego oraz na stronie internetowej http://www.
desa.pl/assets/files/formularze/zlecenie_licytacji.pdf. 
W przypadku zlecenia licytacji z limitem Dom Aukcyj-
ny dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możli-
wie najniższej cenie. Formularz należy przesłać faksem, 
pocztą lub zostawić osobiście w siedzibie domu aukcyj-
nego najpóźniej na dzień przed dniem aukcji. Wraz z for-
mularzem klient powinien przesłać fotokopię dokumen-
tu tożsamości w celach koniecznych do realizacji zlece-
nia licytacji. dane osobowe klienta są informacjami po-
ufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości domu au-
kcyjnego. o ile klient nie zażyczy sobie inaczej, rachunek 
za zawarte transakcje zostanie przesłany na adres poda-
ny przez klienta na formularzu.
 
4. Licytacje telefoniczne.
klienci, którzy chcą licytować przez telefon,  
powinni przesłać zlecenia najpóźniej na jeden dzień 
przed dniem aukcji. Pracownicy domu aukcyjnego 
połączą się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wy-
branych obiektów.
dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak moż-
liwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przy-
padku problemów z uzyskaniem połączenia z poda-
nym przez klienta numerem telefonu. Za wyjątkiem 
opłaty aukcyjnej z tytułu licytacji telefonicznych Dom  
aukcyjny nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. dom  
aukcyjny zastrzega, że może rejestrować i archiwizować roz-
mowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej. 

5. Przebieg Aukcji.
o wysokości postąpienia decyduje aukcjoner, jed-
nak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż 10%. tabelę  
postąpień dla poszczególnych przedziałów cenowych 
umieszczono na końcu regulaminu.
Zakończenie licytacji obiektu następuje w momen-
cie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równo-
znaczne z zawarciem umowy sprzedaży między do-
mem aukcyjnym a licytantem, który zaoferował naj-
wyższą kwotę. 
W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner 
rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację 
obiektu.
Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowa-
nia jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników  
aukcji obiektów. W sytuacji takiej numery obiektów są 
przed aukcją zgłaszane do aukcjonera.
aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak 
na życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licyta-
cji mogą być równolegle prowadzone w języku angiel-
skim i niemieckim. Prośby takie powinny być składane 
najpóźniej na godzinę przed aukcją wraz z informacją, 
których obiektów dotyczą.
Licytacja odbywa się w tempie 60 – 100 obiektów 
na godzinę.
 
6. Cena wywoławcza.
Cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu 
jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną, 
poniżej której dom aukcyjny nie może sprzedać obiek-
tu, z zastrzeżeniem możliwości zawierania transakcji 
warunkowych, o których mowa w punkcie 7 poniżej.
dom aukcyjny nie stosuje cen rezerwowych, co ozna-
cza, że każda transakcja zawarta za cenę wywoławczą 
lub wyższą jest transakcją ostateczną.
 
7. Transakcje warunkowe.
Dom Aukcyjny dopuszcza zawieranie na aukcji transakcji 
warunkowej. W przypadku braku zainteresowania uczest-
ników aukcji obiektem w cenie wywoławczej, aukcjoner 
ma możliwość zaoferowania obiektu na licytacji po ob-
niżonej cenie (zwyczajowo nie więcej niż 25%). W przy-
padku zainteresowania uczestników aukcji obiektem po-
niżej ceny wywoławczej zawierana jest transakcja warun-
kowa, która dochodzi do skutku pod warunkiem akcep-
tacji wylicytowanej ceny przez właściciela obiektu. Za-
warcie transakcji warunkowej jest traktowane jako praw-
nie wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowa-
nej. dom aukcyjny zobowiązuje się w imieniu nabywcy 
negocjować z właścicielem obiektu możliwość obniżenia 
ceny do kwoty wylicytowanej. jeśli negocjacje nie przy-
niosą pozytywnego skutku w ciągu pięciu dni roboczych 
od dnia aukcji, obiekt uznaje się za niesprzedany.
 
8. Opłata aukcyjna i podatek VAT.
Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opła-
tę aukcyjną w wysokości 15%. kwota wylicytowana 
wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów 
i usług Vat. 
opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, 
w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.
dom aukcyjny wystawia faktury Vat marża.
 
9. Płatności.
kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności 
za wylicytowane obiekty w terminie 10 dni od dnia  
aukcji. dom aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia 
odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
dom aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności:
gotówka:
PLn – wszystkie transakcje zawierane są w polskich 
złotych.
inne waluty – na specjalne życzenie po wcześniej-
szym uzgodnieniu, dom aukcyjny może przyjąć wpła-
tę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przelicze-

nie będzie następowało po dziennym kursie średnim  
narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.
karty kredytowe:
dom aukcyjny akceptuje następujące karty kredytowe:
MasterCard, VISA, Maestro, VISA electron
Przelew bankowy na rachunek:
DESA UNICUM SP. Z O. O.
ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa
Bank BPH Spółka Akcyjna 
03 1060 0076 0000 3200 0131 9366 
 
10. Odstąpienie od umowy.
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, dom aukcyjny 
po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczone-
go terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z na-
bywcą.
 
11. Przejście własności obiektu.
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na na-
bywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej 
o opłatę aukcyjną.
 
12. Odbiór obiektów.
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po do-
konaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie 
do 10 dni od daty aukcji. W innych przypadkach prze-
chowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się 
na koszt i ryzyko nabywcy.
 
13. Reklamacje.
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane 
zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację 
z tytułu niezgodności towaru z umową można zgło-
sić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wo-
bec osób nie będących konsumentami dom aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne 
oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 
14. Obowiązujące przepisy prawa.
dom aukcyjny przypomina, że zgodnie z przepisami:
•  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (dz. u. nr 162 poz. 1568) – wy-
wóz określonych obiektów poza granice kraju wyma-
ga zgody odpowiednich władz,

•  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości ma-
jątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujaw-
nionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu (dz. u. z 2000r. nr 116, poz. 1216 z późn. 
zm.) – dom aukcyjny jest zobowiązany do zbiera-
nia danych osobowych nabywców dokonujących  
transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

TABELA POSTĄPIEŃ

cena postąpienie

0 – 1 000 50

1 000 – 2 000 100

2 000 – 5 000 200 

5 000 – 10 000 500 

10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000

100 000 – 500 000 5 000

500 000 – 1 000 000 10 000

ReguLamin aukcji



Od ponad dwóch lat 
DESA Unicum współpracuje 

z Kancelarią Radcy Prawnego 
Małgorzaty Sobol.

spośród dużej liczby kancelarii prawniczych działających na rynku 
desa unicum wybrała tę kancelarię, ponieważ interesuje ją szeroko 
rozumiana dziedzina art & business, w której działa desa unicum. 

innymi obszarami działalności kancelarii jest prawo autorskie, a także 
kompleksowa obsługa rynku nieruchomości, w tym najem instytucjonalny 

i prawo budowlane, oraz prawo gospodarcze i korporacyjne.

kancelaria małgorzaty sobol dynamicznie się rozwija, stąd zainteresowanie 
ze strony kolejnych klientów. są nimi zarówno małe i średnie 

przedsiębiorstwa, jak i wiodące na poszczególnych rynkach polskie, 
zagraniczne i międzynarodowe podmioty gospodarcze oraz inne 

kancelarie prawnicze.

kancelaria samodzielnie działa już od kilku lat, a od 2006 r. – jako pierwsi 
zorganizowani prawnicy – rozszerzyła działalność na Wielką Brytanię. 
kancelaria jest członkiem Brytyjsko-Polskiej izby Handlowej (BPcc).



Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. dom aukcyjny 
będzie reprezentował w licytacji nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jedno-
cześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. dom aukcyjny nie przyjmuje 
zleceń bez górnego limitu. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej samej wyso-
kości, dom aukcyjny będzie reprezentował klienta, którego zlecenie zostało złożo-
ne najwcześniej. Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o ……..% w przy-
padku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu 
aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy domu aukcyjnego połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. dom aukcyjny nie pono-
si odpowiedzialności za nieumożliwienie wzięcia udziału w przypadku problemów 
z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer telefonu do licytacji

Wyprzedażowa aukcja mebli
24 czerwca 2010, godz. 19

ZLecenie Licytacji

imiĘ naZWisko

adRes (miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

nR dokumentu tożsamoŚci

teLeFon Faks

e-maiL niP (dLa FiRm)

DESA UNICUM Sp. z o. o.
ul. marszałkowska 34-50
00-554 Warszawa
tel.: 022 584 95 25
faks: 022 584 95 36
e-mail: biuro@desa.pl 

Zlecenie licytacji lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia 
udziału w aukcji, które nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami 
dla nabywcy.

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą elektroniczną, fak-
sem lub e-mailem) do siedziby domu aukcyjnego nie później niż 24 
godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

Przed przyjęciem zlecenia licytacji, pracownik domu aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych emailem, pocztą 
lub faksem: w formie kserokopii lub skanu tego dokumentu).

PRosZĘ o LicytacjĘ nastĘPującycH PoZycji:

Należność za zakupiony obiekt
   Wpłacę na konto bankowe
Bank BPH spółka akcyjna  03 1060 0076 0000 3200 0131 9366

   Wpłacę w kasie firmy  (poniedziałek-piątek w godz. 11 – 19) 

Faktura
Proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach:

  Telefonicznie     faksem      listownie     e-mailem
  Proszę o wystawienie faktury Vat bez podpisu odbiorcy

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
Zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu aukcji organizowanej 
przez dom aukcyjny desa unicum opublikowanego w katalogu aukcyjnym. Zo-
bowiązuje się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem  
aukcji. W szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę  
aukcyjną w terminie 10 dni od daty aukcji. Wszelkie dane zawarte w niniejszym for-
mularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepsza wiedza. W przypadku zatajenia 
lub podania nieprawdziwych danych przeze mnie Desa Unicum nie ponosi odpo-
wiedzialności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ce-

lach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia przez desę unicum oraz pod-
mioty, których akcjonariuszem lub udziałowcem jest lub będzie desa unicum. Zo-
stałem poinformowany przez desę unicum, że dane osobowe podane w niniej-
szym formularzu służyć będą wykonywaniu umowy i nie będą nikomu udostęp-
niane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych 
w przepisach ustaw oraz w przypadku wyrażenia przeze mnie zgody. Zostałem po-
informowany przez desę unicum o prawie wglądu do swoich danych w siedzibie 
desy unicum oraz prawie do ich poprawienia, a także do żądania zaprzestania ich 
przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.

imiĘ i naZWisko DATA I PODPIS



Zdzisław Beksiński
1929-2005

www.desa.pl

Salon Wystawowy Marchand
pl. Konstytucji 2
00-552 Warszawa

29 czerwca - 20 lipca 2010
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