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Prosta, geometryczna forma oraz perfekcyjne proporcje
powodują, że Studio z łatwością komponuje się
z nowoczesnymi wnętrzami. Poprzez inteligentnie
zastosowane detale, porządkuje przestrzeń i rozbudza
wyobraźnię. Wypełnienia oparcia i siedzenia gwarantują
wysoki komfort siedzenia i przez wiele lat utrzymują
znakomity wygląd.

The simple, geometric form and ideal proportions allow the Studio line of furniture to easily
harmonize with the modern interiors. The wisely
placed details arrange the space and stimulate the
imagination. The filling of the seats and backrests
assures excellent comfort and guarantees that
the furniture will look like new for many years.

Linia mebli wypoczynkowych
charakteryzująca się
wyrafinowaną formą.
Składa się z fotela, sofy
2-osobowej, 2,5-osobowej
oraz sofy 3-osobowej.
Uwagę przykuwa oryginalne
wkomponowanie nóg w kubiczną
formę mebla. Uzupełnieniem linii
Studio są stoliki z pozostałych
linii. Szczególnie warto zwrócić
uwagę na stoliki Quattro, których
nogi wykonane są w podobnej
stylistyce.

The line of furniture, which is
characterised by its sophisticated
form. The line comprises
an armchair, a 2-seated sofa,
a 2,5‑seater sofa and a 3-seater
sofa. The furniture legs are
incorporated into the original,
cubical form of the furniture.
The Studio sofas can be
supplemented with coffee
tables from other furniture
lines. In particular the Quattro
tables, which are designed
in the similar style.

Studio fotel
Studio armchair
77 × 76 cm

wymiary zewnętrzne

external dimensions

Studio sofa 2-osobowa
Studio 2-seater sofa
130 × 76 cm

wymiary zewnętrzne

external dimensions

Studio sofa 2,5-osobowa
Studio 2,5-seater sofa
160 × 76 cm

wymiary zewnętrzne
external dimensions

71 cm

wysokość
height

71 cm
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height

71 cm
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44 cm

wysokość siedziska
seat height

44 cm

wysokość siedziska
seat height

44 cm

wysokość siedziska
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Studio sofa 3-osobowa
Studio 3-seater sofa
190 × 76 cm

wymiary zewnętrzne
external dimensions

71 cm

wysokość
height

44 cm

wysokość siedziska
seat height

Quattro stolik 80×80
Quattro coffee table 80 × 80
80 × 80 cm
41 cm
40 mm

wymiar blatu
tabletop dimensions
wysokość

height

grubość blatu

tabletop thickness

Konstrukcja siedzisk oparta na chromowanych
metalowych nogach. Metalowe nogi pokryte są
błyszczącym lub matowym chromem.
W siedziskach zastosowano sprężyny dwustronnie stożkowe, zapewniające niezwykłe doznania
podczas użytkowania. Nogi stolików Quattro,
będących przykładowym uzupełnieniem linii,
wykonane są również z chromowanego metalu.
Blaty stolików drewniane.

Quattro stolik 75×130
Quattro coffee table 75 × 130
75 × 130 cm
41 cm
40 mm

wymiar blatu
tabletop dimensions
wysokość

height

grubość blatu

tabletop thickness

The structure of the seats is supported by glossy
or satin finished, chromium coated metal legs.
Double conical springs are used for the seats
structure, what assures exceptional comfort
while using the furniture. The legs of the Quattro coffee tables, being an example of how the
line can be supplemented, are also made of
chromium coated metal. The table tops are made
of timber.
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