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Piękno ukryte
w niepowtarzalności
/ Beauty hidden in uniqueness

Z miłości do natury i jej różnorodności.
Kolekcja Moreno została stworzona z wykorzystaniem unikatowej
okleiny, ręcznie wyprawianej, pochodzącej ze starych drzew
dębowych rosnących w wyjątkowym wysokogórskim mikroklimacie.
Liczące kilkadziesiąt lat kłody drzew noszą ślady upływającego czasu
– pęknięcia, przerosty, przebarwienia, sęki – dzięki temu tworzą
niepowtarzalne wzory i podkreślają naturalny charakter kolekcji.
For the love of nature and its diversity.
Moreno collection was created with the use of a unique veneer, handcrafted, coming from old oak trees growing in a unique high mountain
microclimate. Several decades old logs of trees bear traces of passing
time – cracks, hypertrophy, discoloration, knots – thanks to which they
create unique patterns and emphasize the natural character of the
collection.

Szlachetny materiał ubrany
w nowoczesną formę
/ A noble material in a modern form

Piękno unikatowego materiału wyeksponowane
poprzez precyzję wykonania mebli.
Połączenie oryginalnych drewnianych oklein z elementami drewna litego
pozwala stworzyć meble trwałe i naturalnie piękne. Precyzyjnie wykonane
frezowania brzegów korpusu dodatkowo uwidaczniają zastosowanie wysokiej
jakości materiału. Dzięki skrupulatnie dobranym detalom takim jak brązowe
aluminiowe ramki, uchwyty czy punktowe światło wewnątrz mebli, kolekcja
Moreno tworzy ponadczasowy wystrój wnętrza.
The beauty of unique wood exposed
through the precision of furniture manufacturing.
The combination of original wood veneers with solid wood elements allows
to create durable and naturally beautiful furniture. Precisely made milling
of the body edges makes the use of high quality material even more visible.
Thanks to meticulously selected details such as brown aluminium frames,
handles or spot light inside the furniture, the Moreno collection creates
a timeless interior design.

MOR.061.03
127x21x24 [cm]

MOR.060.03
79x110x35 [cm]

MOR.051.L.03
MOR.053.L.03

MOR.050.P.03
MOR.052.P.03

232x62x48 [cm]

MOR.040.03

114x128x40 [cm]

MOR.072.03

115x76x115 [cm]

MOR.051.L.03
149x47x48 [cm]

232x62x48 [cm]

MOR.041.03

158x112x45 [cm]

MOR.176.SB.03
205x76x90 [cm]
MOR.172.SB.03
180x76x90 [cm]
MOR.173.SB .03
160x76x90 [cm]

MOR.010.03

183x77x45 [cm]

MOR.070.03
180/280x75x90 [cm]
MOR.071.03
160/240x75x90 [cm]

MOR.050.P.03
149x47x48 [cm]

MOR.011.03

149x77x45 [cm]

MOR.076.03

125x45x65 [cm]

MOR.030.03

79x203x40 [cm]

MOR.110.03

45x89x48 [cm]

MOR.275.B.03
51x53x51 [cm]
MOR.276.B.03
41x43x41 [cm]

MOR.031.03

79x144x40 [cm]

MOR.111.03

63x83x59 [cm]

MOR.075.03

125x45x70 [cm]

Meble, które komponują się z kolekcją Moreno / Furniture that matches the Moreno collection

Wybarwienie / Colour

MAT.070-176.PB.03

Kolor 03
/ Colour 03

5 wymiarów

MAT.075-178.PB.03

2 wymiary

MAT.070-176.03

5 wymiarów

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.

MAT.075-178.03

2 wymiary

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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