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Urzekające piękno prawdziwego drewna.

The enchanting beauty of real wood.

Provance to kolekcja eleganckich mebli, które wprowadzą do
Twoich wnętrz ciepły, śródziemnomorski klimat.

Provance is a collection of elegant furniture which will introduce
to your interiors a warm, Mediterranean atmosphere.

Swój unikalny charakter meble zawdzięczają specjalnie opracowanej technologii postarzania drewna oraz ręcznej pracy
doświadczonych rzemieślników. Wykonane niemal w całości
z drewna sosnowego, łączą w sobie naturalną estetykę i wyrafinowany styl.

The furniture owes its unique nature to a specially developed
technology for the ageing of wood and the handiwork of experienced craftspeople. Made almost entirely of pine wood, it brings
together natural aesthetic qualities and sophisticated style.

Najwyższa jakość produkcji oraz szlachetny materiał stanowią
gwarancję pięknych i długowiecznych mebli.

The highest quality in production combined with the noble material represents a guarantee of beautiful, long-lived furniture.
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Klasyczna elegancja kolekcji Provance sprawia, że
meble te sprawdzają się zarówno w tradycyjnych,
jak i nowoczesnych wnętrzach.

The classic elegance of the Provance collection
means that this furniture works well in both traditional interiors and modern.

Wykonywane na zamówienie, mosiądzowane i patynowane
okucia podkreślają charakter kolekcji.

The nature of the collection is emphasized by the brazed and
patinated detailing made to order.

Szeroki zakres systemu pozwala na stworzenie ciekawych
aranżacji w wielu pomieszczeniach, takich jak jadalnia, salon,
sypialnia, domowa biblioteka czy przedpokój. Meble dostępne
są w trzech wybarwieniach: biały, biały postarzany oraz drewno
postarzane.

The broad scope of the system allows for the creation of engaging arrangements in a variety of spaces, whether dining room,
living room, bedroom, home library or hallway. The furniture is
available in three colours: white, old white and old wood.
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Lustro małe
Small Mirror
77 x 74 x 6 [cm]

Lustro
Mirror
136 x 79 x 6 [cm]

Biurko - Toaletka
Desk - Dressing
121 x 79 x 59 [cm]

Komoda 3D1S
Sideboard 3D1S
145 x 83 x 42 [cm]

Komoda barek
Sideboard bar
94 x 118 x 42 [cm]

Komoda 2D4S
Sideboard 2D4S
94 x 118 x 42 [cm]

Komoda 2D
Sideboard 2D
94 x 83 x 42 [cm]

Komoda 1D
Sideboard 1D
55 x 83 x 42 [cm]

Komoda 2D2S
Sideboard 2D2S
94 x 83 x 42 [cm]

Komoda 1D2S
Sideboard 1D2S
55 x 118 x 42 [cm]

Witryna 1D
Vitrine 1D
60 x 204 x 42 [cm]

Witryna
Vitrine
98 x 204 x 42 [cm]

Witryna 2D
Vitrine 2D
98 x 204 x 44 [cm]

Biblioteka
Bookcase
98 x 204 x 42 [cm]

Biblioteka 2D
Bookcase 2D
98 x 204 x 44 [cm]

Komoda 2D3S
Sideboard 2D3S
145 x 83 x 42 [cm]

RTV I
Media unit I
144 x 60 x 47 [cm]

Szafa 1D
Wardrobe 1D
71 x 204 x 56 [cm]

RTV II
Media unit II
94 x 83 x 42 [cm]

Wieszak
Hanger
59 x 175 x 42 [cm]

Szafka wisząca
Hanging cupboard
129 x 51 x 37 [cm]

Komoda 4S
Sideboard 4S
110 x 101 x 52 [cm]

Stół
Table
199 x 75 x 95 [cm]

Ława
Coffee Table
130 x 42 x 59 [cm]

Szafa 2D
Wardrobe
104 x 204 x 56 [cm]

Witryna W3D1S
Vitrine W3D1S
150 x 204 x 42 [cm]

Witryna W2D3S
Vitrine W2D3S
150 x 204 x 42 [cm]

Stół 4N
Table 4N
150/270 x 79 x 88 [cm]
Stół mały
Small Table
110/190 x 79 x 88 [cm]

Krzesło
- tkanina lub skóra
Chair
- fabric or leather
44 x 105 x 39 [cm]

Łoże
Bed
201 x 100 x 210 [cm]
wymiar materaca / mattress size
160 x 200 [cm] lub / or 180 x 200 [cm]

Meble wykonane z litego drewna sosnowego oraz naturalnej okleiny sosnowej. Wszystkie wymiary podane są
w cm z tolerancją ± 2 cm (szerokość / wysokość / głębokość). Występujące w drewnie przebarwienia, sęki, ubytki
i wgłębienia są zamierzonym celem projektanta i nie podlegają reklamacji. Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Niniejsza
reklama nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.
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Szafka nocna
Nightstand
50 x 55 x 35 [cm]

Ława II
Coffee Table II
80 x 49 x 80 [cm]

Ława I
Coffee Table I
120 x 49 x 60 [cm]
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Szafa 3D
Wardrobe 3D
167 x 207 x 56 [cm]

Winiarka
Wine Rack
74 x 132 x 42 [cm]

Komoda duża
Sideboard - large
170 x 119 x 42 [cm]
Stół O
Table O
115/165 x 77 x 115 [cm]

Szafa 4D
Wardrobe 4D
200 x 204 x 56 [cm]

Krzesło K
Chair K
52 x 95 x 61 [cm]
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Wybarwienie / Color
01. Biały / White
02. Biały postarzany / Old white
03. Drewno postarzane / Old wood

Furniture made of solid pine wood and natural pine veneer. All dimensions are in cm with tolerance of
± 2 cm (width / height / depth). Colourations, knots and cavities occurring within the wood represent
a conscious feature of the design. Producer reserve the right to introduce amendments in colours, dimensions, design and function of presented models. Advertisement is only for the marketing purpose
and is not a subject of common law.
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