Kolekcja / Collection

Melodie

Piękno ponadczasowej klasyki ujęte
w wyrafinowanej formie.

The beauty of the timeless classic in
a sophisticated form.

Kolekcja Melodie stanowi doskonałe uzupełnienie wnętrz nastawionych na klasyczny, wysmakowany styl. Unikatowy charakter
brył kolekcji przywodzi wspomnienie szlacheckich dworków.

The Melodie collection is a perfect match for classical, sophisticated interiors. The unique character of the used shapes, brings
to mind the image of an aristocratic mansion.

Meble charakteryzuje harmonia dopracowanych, subtelnych
kształtów oraz solidnego wykonania. Detale wykończenia nadają
bryłom lekkości i elegancji oraz podkreślają, w sposób niezwykle wysublimowany, charakter minionej epoki. Swój oryginalny,
naturalny wygląd kolekcja zawdzięcza specjalnie opracowanej
technice postarzania lakieru.

The furniture is characterized by the harmony of meticulous, subtle shapes and a solid craftsmanship. The details of the finish give
the shapes lightness and elegance and highlight, very subtly, the
mood of the bygone era. The collection owes its original, natural
look to the specially developed technique of ageing the lacquer.
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MEL.030.01
95 x 190 x 38 [cm]

Harmoniczne kształty kolekcji Melodie,
podkreślone poprzez wysublimowane detale.

Harmonious shapes of the Melodie collection,
highlighted by the subtle details.

Kolekcja Melodie została stworzona z dużą troską o staranność wykonania. Dzięki ręcznie nakładanej, specjalnej powłoce
lakierniczej, meble charakteryzuje wyjątkowy, postarzany styl.
Wykorzystana w produkcji naturalna okleina dębowa z elementami drewna, stanowi doskonałe podkreślenie wysokiej jakości.

The Melodie collection was created with the highest care for
perfect execution. Thanks to the special lacquer layer applied
by hand, the furniture has a unique, vintage style. The natural
oak veneer used in production with wooden elements perfectly
highlights the high quality.

Wybrane bryły posiadają elementy w kolorze dębu postarzanego, który dodatkowo podkreśla elegancję i wyrafinowanie.
Całości dopełnia delikatność światła ledowego.

The chosen shapes have elements in the vintage oak colour,
which additionally highlights the elegance and sophistication.
The subtle LED lighting complements it perfectly.

MEL.010.01
150 x 90 x 43 [cm]

MEL.050.01
150 x 51 x 43 [cm]

MEL.065.01
125 x 82 x 7 [cm]

MEL.070.01
150/285 x 77 x 88 [cm]

MEL.075.01
80 x 49 x 80 [cm]

Meble wykonane z naturalnej okleiny dębowej z elementami drewna.
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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MEL.040.01
98 x 103 x 48 [cm]

MEL.041.01
132 x 120 x 40 [cm]

MEL.085.01
64 x 103 x 43 [cm]

MEL.076.01
40 x 57 x 40 [cm]

MEL.112.01
44 x 105 x 39 [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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