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About us
„We create garden furniture for people who have an uncompromising approach to the quality.
We want to help them create a comfortable zone of relaxation and rest with their loved ones.”
Bazardo is a family company that creates garden furniture with passion and enthusiasm.
The process of creating our furniture - from design, through the selection of the highest quality
materials, to the precise production process - gives us great satisfaction. We believe that we create
not only a product, but above all we help clients create a unique zone for rest and relaxation
with their loved ones. A place where they will feel comfortable.

O nas
„Tworzymy meble ogrodowe dla osób, które bezkompromisowo podchodzą do jakości.
Chcemy pomóc im w stworzeniu komfortowej strefy relaksu i wypoczynku z najbliższymi.”
Bazardo jest firmą rodzinną, która z pasją i entuzjazmem tworzy meble ogrodowe.
Proces powstawania naszych mebli – od projektu, przez wybór najwyższej jakości materiałów,
aż do precyzyjnego procesu produkcji – daje nam ogromną satysfakcję. Wierzymy bowiem, że tworzymy
nie tylko produkt, ale przede wszystkim pomagamy klientom w stworzeniu wyjątkowej strefy relaksu
i wypoczynku z najbliższymi. Miejsca, w którym będą czuć się komfortowo.

What is most important to us?

Co jest dla nas najważniejsze?

The idea of slow

life is particularly close to us. We adhere to the principle that
in life it is worth slowing down, calming down, forgetting at least for a while
about the chaos that surrounds us, and focusing on what is really important.
According to this philosophy, in every home there should be a place to rest.
And is there a better place to rest than your own comfortable sofa, when
surrounded by nature and in the company of your loved ones?

Idea slow life jest nam szczególnie bliska. Wyznajemy zasadę, że w życiu
warto czasem zwolnić, wyciszyć się, zapomnieć choć na chwilę o otaczającym
nas chaosie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. W myśl tej filozofii,
w każdym domu powinna znaleźć się przestrzeń do odpoczynku. A czy gdzieś
odpoczywa się lepiej, niż na własnej wygodnej kanapie, na łonie natury
i w gronie najbliższych?

A comfortable sofa, especially one exposed to changing weather conditions,
must be extremely durable. That is why quality is so important to us. We devote
a lot of attention to it, we invest in top-notch materials and new technological
solutions, we pay attention to details and precisely plan the production process
of each piece of furniture. In this respect, we never take shortcuts, nor do we
accept any compromises. Quality is inscribed in the DNA of our brand.

Wygodna kanapa, szczególnie ta wystawiona na zmienne warunki
atmosferyczne, musi być też wyjątkowo trwała. Dlatego tak ważna jest dla
nas jakość. Poświęcamy jej niezwykle dużo uwagi, inwestujemy w materiały
najwyższej klasy i w nowe rozwiązania technologiczne, zwracamy uwagę
na detale i precyzyjnie planujemy proces produkcji każdego mebla. Pod tym
względem nigdy nie idziemy na skróty i nie uznajemy tu żadnych kompromisów.
Jakość wpisana jest w DNA naszej marki.

When creating our company, deciding to cooperate with business partners
or choosing materials to use, we are guided by the principles of sustainability.
The health of our planet is very important to us. How do we care for it?
First of all, we cooperate only with such suppliers who pursue the same values
as us. Our wood suppliers are FSC certified, which means that buying our
product you can be sure that the wood used for its production comes from
forests in which, among others the fauna and flora are protected, and new
trees are planted in the place of felled ones. Our fabric suppliers hold another
important certificate - ISO 14001, which means that they monitor the impact
of their processes, products and services on the natural environment.

Tworząc firmę, decydując się na partnerów biznesowych czy też wybierając
materiały z których korzystamy, kierujemy się zasadami zrównoważonego
rozwoju. Bardzo ważne jest dla nas zdrowie naszej planety. Jak się o nią
troszczymy? Przede wszystkim współpracujemy tylko z dostawcami, którzy
wyznają takie same wartości, jak my. Nasi dostawcy drewna posiadają
certyfikat FSC, co oznacza, że kupując nasz produkt masz pewność, że drewno
użyte do jego produkcji pochodzi z lasów, w których m.in. chroniona jest fauna
i flora, a w miejsce wyciętych drzew sadzi się nowe. Nasi dostawcy tkanin
posiadają natomiast inny ważny certyfikat – ISO 14001, co znaczy, że nadzorują
wpływ swoich procesów, wyrobów i usług na środowisko naturalne.

L IN E A
Your garden is your place where you want to feel fully comfortable. We have created
Linea so that you can feel free and express your style by personalizing the elements
of the collection. Comfort and style? Yes, we know how to combine them well.

Twój ogród jest Twoim miejscem, w którym chcesz się czuć w pełni komfortowo.
Linee stworzyliśmy właśnie po to, abyś mógł czuć się swobodnie i wyrazić swój styl
personalizując elementy kolekcji. Wygoda i styl? Tak, umiemy to dobrze łączyć.

Linea is a collection of furniture for people who value
comfort and good style.
Thanks to it, you will create a space that will not only be very attractive
to the eye, but will also become a unique zone of relaxation and rest for
you and your loved ones.
For the structure of the collection we used exotic iroko wood, characterized
by outstanding aesthetics and unique mechanical properties. Its strongest
advantage is resistance to weather conditions, which is why it is so well
suited for premium garden collections.

Linea to kolekcja mebli dla osób ceniących komfort
i dobry styl.
Dzięki niej stworzysz przestrzeń, która będzie nie tylko bardzo efektowna,
ale stanie się też wyjątkową strefą relaksu i wypoczynku dla Ciebie oraz
Twoich bliskich.
Do budowy kolekcji wykorzystaliśmy egzotyczne drewno iroko, cechujące
się nieprzeciętną estetyką i wyjątkowymi właściwościami mechanicznymi.
Jego najmocniejszym atutem jest odporność na warunki atmosferyczne,
dlatego tak dobrze nadaje się do kolekcji ogrodowych klasy premium.

Units / Moduły

Linea
Pillows / Poduszki

1

Linea
Coffee table / Stolik kawowy

Left unit / Lewy moduł

4 Center unit / Środkowy moduł

2 Corner unit / Narożny moduł

5 Ottoman / Pufa

3 Right units / Prawy moduł

A N E L LO
Do you think that the best effect is achieved when classic meets modern? Just for you,
we have created the Anello collection, where austenistic steel of the furniture construction
is combined with exotic iroko wood. It is furniture with character, for those who are not
afraid to live outside the box.

Uważasz, że najlepszy efekt osiąga się wtedy, gdy styl klasyczny spotyka się
z nowoczesnym? Z myślą o Tobie stworzyliśmy kolekcję Anello, gdzie stal austenistyczna
konstrukcji mebli łączy się z egzotycznym drewnem iroko. Meble z charakterem dla tych,
którzy nie boją się żyć nieszablonowo.

We designed the Anello Collection for people who like
unconventional and unobvious solutions.
It is a combination of a classic furniture concept with elements of modern
design. The fabrics used in the Anello Collection are of top-notch 100%
dyed acrylic fiber, which adds style and elegance to the entire collection.
The cushions and foam we use in the seats have a material structure that
ensures maximum water drainage and air circulation. Thanks to that,
the foam does not absorb water, thus reducing the drying time and allowing
you to quickly use the furniture immediately after the weather changes.

Kolekcję Anello zaprojektowaliśmy dla osób, które lubią
nieszablonowe i nieoczywiste rozwiązania.
To połączenie koncepcji mebla klasycznego z elementami nowoczesnego
designu. Zastosowane w kolekcji Anello tkaniny to najwyższej klasy 100%
barwione włókno akrylowe, które dodaje całej kolekcji szyku i elegancji.
Poduszki oraz pianki w siedziskach charakteryzują się strukturą materiału,
zapewniającą maksymalny drenaż wody oraz cyrkulację powietrza.
Dzięki temu pianka nie chłonie wody, ograniczając tym samym czas schnięcia
i pozwalając na szybkie używanie mebli zaraz po zmianie pogody.

Units / Moduły

Anello
Pillows / Poduszki

1

Anello
Coffee table / Stolik kawowy

Left unit / Lewy moduł

4 Armchair / Fotel

2 Center unit / Środkowy moduł

5 Sofa / Sofa

3 Right units / Prawy moduł

E L L IS S E
The Ellisse collection distinguishes itself by the most classic character. The furniture will be
appreciated especially by people who value simplicity and the understated elegance of the
form. If you are looking for comfort in an elegant version, then Ellisse is for you.

Kolekcję Ellisse wyróżnia najbardziej klasyczny charakter. Meble znajdą uznanie szczególnie
u osób, które cenią prostotę i powściągliwość formy. Jeśli szukasz wygody w eleganckim
wydaniu, to Ellisse jest dla Ciebie.

Ellisse is an offer for people who value classic design and
simplicity served in an elegant and sublime way.
The collection consists of a sofa, armchair and coffee table. The materials
applied make Ellisse extremely comfortable to use. It will add character to many
space arrangements - it will fit well in the garden, on the terrace or patio.
All materials used in the collection have anti-bacterial and anti-fungal
properties, and guarantee excellent resistance to weather, sun and sea water.

Ellisse to propozycja dla osób ceniących klasykę i prostotę
podaną w elegancki i wysublimowany sposób.
Kolekcja składa się z sofy, fotela i stolika kawowego. Zastosowane materiały
sprawiają, ze Ellisse jest niezwykle komfortowa w użytkowaniu. Doda charakteru
wielu aranżacjom – sprawdzi się przy urządzaniu ogrodu, tarasu czy patio.
Wszystkie materiały wykorzystane w kolekcji posiadają właściwości
antybakteryjne i antygrzybiczne oraz gwarantują doskonałą odporność
na działanie czynników atmosferycznych, słońca i wody morskiej.

Ellisse
Pillows / Poduszki

Ellisse
Pillows / Poduszki

Ellisse
Sofa / Sofa

Ellisse
Armchair / Fotel

Ellisse
Coffee table / Stolik kawowy

Selected fabrics / Wybrane tkaniny

Apache

Avogadro

Erfoud

Fes

Lamarmora

Livorno

Marrakech

Tantan
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