Kolekcja / Collection

selene

Natura drewna w nowoczesnej formie.

The nature of wood in a modern form.

Kolekcja Selene łączy w sobie szlachetność naturalnego drewna
dębowego z minimalistycznym wzornictwem.

The Selene collection combines the nobility of natural oak
woodwith a minimalist design.

Wiedza i kreatywność projektantów zaowocowały stworzeniem
eleganckiej kolekcji, posiadającej wiele funkcjonalnych rozwiązań,
a kunszt naszych rzemieślników gwarantuje najwyższą jakość
i precyzję wykonania.

The expertise and creativity of the designers has borne fruit
in the development of an elegant collection featuring a number
of functional solutions, while the artistry of our craftspeople
guarantees the highest quality and precision in workmanship.

Cechę charakterystyczną kolekcji stanowią geometryczne
wycięcia frontów, dekorowane subtelnymi żłobieniami.
Odpowiednio dobrana metoda obróbki powierzchni drewnianych
wydobywa ich naturalną strukturę, sprawiając, że meble są
nie tylko estetyczne, lecz również przyjemne w dotyku.

A characteristic feature of the collection are the geometric
forms of the fronts, decorated with subtle grooves. The method
by which the wooden surfaces are processed is selected appropriately to bring out their natural structure, making the
furniture not only aesthetic, but also pleasant to the touch.
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SE.1052
41 x 121 x 35 [cm]

SE.L1
160 x 70 x 4,5 [cm]

SE.1051
147 x 31 x 30 [cm]

SE.1040
170 x 85 x 45 [cm]

SE.1041
170 x 85 x 45 [cm]

System Selene zawiera meble przeznaczone
do wyposażenia jadalni oraz pokoju dziennego,
które z powodzeniem sprawdzą się również
w domowym gabinecie.
Wybrane elementy systemu posiadają szklane blaty, które,
w zestawieniu z naturalnym drewnem, tworzą intrygujący
kontrast, podkreślając nowoczesny charakter kolekcji.

SE.1042
170 x 120 x 45 [cm]

SE.1048
60 x 207 x 40 [cm]

SE.1047
90 x 207 x 40 [cm]

SE.1049
90 x 49 x 50 [cm]

SE.1050
161 x 49 x 50 [cm]

The Selene system features furniture for the
dining room and living room, working well also
in home office.
Selected elements of the system feature glass tops, which in
combination with the natural wood form an intriguing contrast,
emphasizing the modern nature of the collection.

Zastosowane w meblach oświetlenie pełni praktyczną funkcję
użytkową, stanowiąc jednocześnie ciekawy element dekoracyjny.

The lighting applied within the furniture performs a practical
function, at the same time forming an engaging
decorative element.

Fronty mebli wykonane zostały z litego drewna dębowego,
korpusy zaś wykończono naturalną, dębową okleiną.
Tapicerowane elementy krzeseł mogą zostać wykończone
w wysokiej jakości skórze naturalnej lub tkaninie.

The furniture fronts have been worked from solid oak wood,
while the corps have been finished with a natural, oak veneer.
Upholstered chair elements can be finished in high quality
natural leather or fabric.

SE.1060
160-260 x 76 x 90 [cm]
SE.1063
140-240 x 76 x 90 [cm]

SE.1061
91 x 51 x 94 [cm]

SE.1062
91 x 51 x 94 [cm]

SE.K1 - skóra / leather
SE.K2 - tkanina / fabric
48 x 85 x 50 [cm]

Wybarwienie / Color

SE.1043
60 x 145 x 40 [cm]

SE.1044
60 x 145 x 40 [cm]

SE.1045
60 x 207 x 40 [cm]

SE.1046
60 x 207 x 40 [cm]

kolor 1 / color 1

kolor 2 / color 2

kolor 3 / color 3

kolor 6 / color 6

Występujące w drewnie przebarwienia, sęki i ubytki są zamierzonym celem projektanta.
Occuring in wood discolouration, knots and natural defects are the designer intended purpose.
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Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją ± 2 cm.
All dimensions are in cm with tolerance of ± 2 cm.
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Strzałków, ul. Kochanowskiego 14 A
97-500 Radomsko
Poland
tel.: +48 44 685 35 23
fax: +48 44 685 38 55
www.meblekrysiak.pl
biuro@meblekrysiak.pl

