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Klasyczne piękno, misternie wykonane
w najdrobniejszym detalu.

Classic beauty, skillfully created
in the smallest detail.

Kolekcja Atelie to wyjątkowe meble, które pozwalają na
stworzenie niebanalnego, przytulnego wnętrza w Twoim domu.

The Atelie is a collection of unique furniture which can create an
original and cosy interior in your home.

Wykonana z niesamowitą precyzją kolekcja charakteryzuje się
starannie dopracowanymi proporcjami oraz finezyjnymi detalami
– łącząc klasyczne podejście do formy mebla z nowoczesnym
spojrzeniem na sposób jego produkcji.

Made with an incredible precision, the collection is characterized
by carefully refined proportions and sophisticated details, combining a classical approach to the form of furniture with a modern
view on its production process.

Meble kolekcji wykonane są z naturalnej okleiny dębowej
z elementami drewna dębowego. Wykorzystany przy produkcji
innowacyjny efekt postarzania, jeszcze mocniej podkreśla ich
naturalny charakter.

The furniture is made of natural oak veneer with elements of oak
wood. The effect of antique appearance used in the production
process emphasizes the natural character of the furniture.
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ATE.060.01
171 x 40 x 34 [cm]

ATE.065.01
140 x 75 x 4 [cm]

ATE.050.01
170 x 53 x 45 [cm]

ATE.041.01
159 x 117 x 40 [cm]
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ATE.080.01
160 x 200 x 39 [cm]

Wyjątkowy nastrój ponadczasowej estetyki.

Unique atmosphere of timeless aesthetics.

Meble kolekcji Atelie doskonale komponują się zarówno z jasnymi,
jak i ciemnymi ścianami pomieszczenia – tworząc odpowiedni
kontrast i nadając wnętrzu przyjemny, wysublimowany charakter.

The furniture collection Atelie matches perfectly both bright and
dark walls of the room, creating a contrast and making the interior
comfortable and sophisticated.

Różnorodność brył kolekcji pozwala na tworzenie interesujących
aranżacji salonu, jadalni oraz gabinetu. Dzięki swojej ponadczasowej formie, kolekcja stanowi dobre uzupełnienie wnętrz nowoczesnych, jak i tych bardziej klasycznych.

The variety of shapes of the collection allows to create an interesting arrangement of the living, dining room and office room.
Thanks to its timeless form, the collection is a good complement
to modern and more classical interiors.

ATE.020.01
69 x 114 x 39 [cm]

ATE.021.01
69 x 114 x 39 [cm]

ATE.022.01
120 x 114 x 39 [cm]

ATE.066.01
110 x 75 x 4 [cm]
ATE.075.01
90 x 53 x 90 [cm]

ATE.011.01
66 x 88 x 45 [cm]

ATE.012.01
119 x 88 x 45 [cm]

ATE.076.01
60 x 53 x 60 [cm]

ATE.077.01
120 x 53 x 63 [cm]

ATE.023.01
171 x 114 x 39 [cm]

ATE.071.01
180/280 x 77 x 90 [cm]
ATE.171.01
220/370 x 77 x 105 [cm]

ATE.010.01
68 x 88 x 45 [cm]

ATE.040.01
119 x 140 x 40 [cm]

ATE.013.01
170 x 88 x 45 [cm]

ATE.086.01
120 x 76 x 60 [cm]

ATE.070.01
160/250 x 77 x 90 [cm]
ATE.170.01
180/330 x 77 x 100 [cm]

ATE.110.01
44 x 105 x 39 [cm]

Meble wykonane z naturalnej okleiny dębowej z elementami drewna dębowego.
Furniture made of natural oak veneer with elements of solid wood.
Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją ± 2 cm (szerokość / wysokość / głębokość).
All dimensions are in cm with tolerance of ± 2 cm (width / height / depth).
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ATE.111.01
44 x 105 x 39 [cm]

ATE.085.01
110 x 76 x 45 [cm]

Wybarwienie / Colour
Kolor 01 / Colour 01

Występujące w drewnie przebarwienia, sęki, ubytki i wgłębienia są
zamierzonym celem projektanta i nie podlegają reklamacji.
Colourations, knots and cavities occurring within the wood represent
a conscious feature of the design.
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Strzałków, ul. Kochanowskiego 14 A
97-500 Radomsko
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tel.: +48 44 685 35 23
fax: +48 44 685 38 55
www.meblekrysiak.pl
biuro@meblekrysiak.pl

