STOŁY

Kolekcja

MATIN

MOR.111.XX
63x83x59 [cm]

MAT.074.XX – 205x77x90 [cm]
MAT.070.XX – 180x77x90 [cm]
MAT.071.XX – 160x77x90 [cm]
MAT.072.XX – 140x77x90 [cm]
MAT.073.XX – 120x77x90 [cm]

MAT.074.PB.XX – 205x77x90 [cm]
MAT.070.PB.XX – 180x77x90 [cm]
MAT.071.PB.XX – 160x77x90 [cm]
MAT.072.PB.XX – 140x77x90 [cm]
MAT.073.PB.XX – 120x77x90 [cm]

Wkładka MAT.171.XX – 50x90 [cm]
Dzieki wkładce możliwe jest powiększenie długości blatu o max 100 cm.

XX – numer wybarwienia, paleta kolorów dostępna jest na ostatniej stronie (tylna okładka).

MAT.074.CH.XX – 205x77x90 [cm]
MAT.070.CH.XX – 180x77x90 [cm]
MAT.071.CH.XX – 160x77x90 [cm]
MAT.072.CH.XX – 140x77x90 [cm]
MAT.073.CH.XX – 120x77x90 [cm]

MAT.076.XX – 120x42x80 [cm]
MAT.075.XX – 90x42x90 [cm]

MAT.275.XX – 51x53x51 [cm]

MAT.276.XX – 41x43x41 [cm]

MAT.076.PB.XX – 120x42x80 [cm]
MAT.075.PB.XX – 90x42x90 [cm]

MAT.076.CH.XX – 120x42x80 [cm]
MAT.075.CH.XX – 90x42x90 [cm]

Kolekcja

NATURE

NAT.275.S.XX – 51x53x51 [cm]

NAT.275.P.XX – 51x53x51 [cm]

NAT.276.S.XX – 41x43x41 [cm]

NAT.276.P.XX – 41x43x41 [cm]

NAT.070.XX – 180x77x90 [cm]
NAT.071.XX – 160x77x90 [cm]
NAT.072.XX – 140x77x90 [cm]

NAT.070.PB.XX – 180x77x90 [cm]
NAT.071.PB.XX – 160x77x90 [cm]
NAT.072.PB.XX – 140x77x90 [cm]

Wkładka NAT.171.XX – 50x90 [cm]
Dzięki wkładce możliwe jest powiększenie długości blatu o max 100 cm.

XX – numer wybarwienia, paleta kolorów dostępna jest na ostatniej stronie (tylna okładka).

NAT.070.CH.XX – 180x77x90 [cm]
NAT.071.CH.XX – 160x77x90 [cm]
NAT.072.CH.XX – 140x77x90 [cm]

NAT.076.XX – 120x42x80 [cm]

NAT.076.PB.XX – 120x42x80 [cm]

NAT.076.CH.XX – 120x42x80 [cm]

Kolekcja

NATURE

NAT.172.SB.XX – 180x77x90 [cm]
NAT.173.SB.XX – 160x77x90 [cm]

NAT.172.X.XX – 180x77x90 [cm]
NAT.173.X.XX – 160x77x90 [cm]

Dostępna jest wkładka umożliwiająca powiększenie długości blatu o 50 cm lub 100 cm

Kolekcja

MORENO

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

XX – numer wybarwienia, paleta kolorów dostępna jest na ostatniej stronie (tylna okładka).

Kolekcja

BELLO

BEL.275.XX – 60x60x60 [cm]

Kolekcja

DECORE

DEC.276.XX – 45x40x45 [cm]

DEC.277.XX – 80x45x80 [cm]

DEC.278.XX – 100x45x60 [cm]

DEC.275.XX – 40x65x40 [cm]

BEL.276.XX – 80x45x80 [cm]

Kolekcja

BARON
BAR.070.XX – 195x75x94 [cm]
BAR.073.XX – 180x75x94 [cm]
BAR.071.XX – 160x75x94 [cm]
BAR.072.XX – 140x75x94 [cm]

BAR.111.XX
47x92x58 [cm]

Wkładka BAR.171.XX – 50x94 [cm]
Dzięki wkładce możliwe jest powiększenie długości blatu o max 100 cm.

XX – numer wybarwienia, paleta kolorów dostępna jest na ostatniej stronie (tylna okładka).

Kolekcja

ASTON

AST.070.XX – 180x78x90 [cm]
AST.071.XX – 150x78x90 [cm]

+ 1 wkładka:
AST.070.XX – 270x78x90 [cm]
AST.071.XX – 240x78x90 [cm]

Kolekcja

CASON

CAS.070.XX – 165x75x94 [cm]

+ 6 wkładek CAS.171.XX
CAS.070.XX – 435x75x94 [cm]

XX – numer wybarwienia, paleta kolorów dostępna jest na ostatniej stronie (tylna okładka).

AST.110.XX
45x91x45 [cm]

CAS.110.XX
46x93x49 [cm]

Wyjątkowa kolekcja stołów i krzeseł,
pasująca do każdego wnętrza.

Meble charakteryzuje oryginalne wzornictwo oraz wysoka jakość wykonania
– stoły stworzone są z oklein naturalnych oraz litego drewna, a zastosowane
połączenie okleiny z metalem podkreśla niesamowity charakter produktów.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu kolekcje eleganckich stołów oraz krzeseł,
przygotowanych z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Spośród przygotowanych kolekcji z łatwością znajdą Państwo rozwiązania
pasujące do różnego typu wnętrz – zarówno nowoczesnych jak i tradycyjnych.

Matin – kolekcja stołów, która charakteryzuje się
nowoczesną formą oraz tradycyjnym wyglądem
drewna. Okleinę z efektem usłojenia starych kłód
dębowych połączono z metalem, dzięki temu kolekcja
nabrała niepowtarzalnego wyglądu.

Baron – bardziej biesiadny z oryginalnymi nogami
z litego drewna, których precyzyjne zacięcia pod
wieloma kontami stwarzają bardzo ciekawą bryłę.
Dodatkowego szyku nadaje ciekawe usłojenie
okleiny.

Aston – stworzony z niesamowitą precyzją stół,
w całości wykonany jest z litego drewna. Przyciąga
wzrok ze względu na dębowe sztorcowe wstawki
oraz wygodną wkładkę motylkową. Sylwetkę stołu
podkreślają ciekawe owale.

Cason – cechuje go prostota wykonania oraz
elegancki, ponadczasowy wygląd. Stół posiada
dwa komplety nóg, dzięki którym może uzyskać
imponujące wymiary – idealne do pomieszczenia
dużej rodziny.

Nature – kolekcja stołów stworzonych
z wykorzystaniem litego drewna – dzięki czemu
meble cechuje solidność oraz naturalny wygląd.
Nowoczesne nogi dostępne są w wersji chromowanej
lub metalowej, w kolorze czarnym lub brązowy (na
specjalne zamówienie).

Decor i Bello – kolekcje mebli idealnych do spędzania
czasu przy filiżance dobrej kawy. Cechuje je blat
wykonany z litego drewna oraz metalowe nogi.
Całość zachowuje minimalistyczny charakter,
jednocześnie dodając wnętrzom szyku.

Wybarwienie / Color
Końcówka „XX” w nazwach mebli symbolizuje numer koloru z poniżej palety.

Olej naturalny – 03

Natur efekt – 04

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.

Strzałków, ul. Kochanowskiego 14 A
97-500 Radomsko, Poland

Moreno – kolekcja stworzona z wykorzystaniem
unikatowej okleiny, ręcznie wyprawianej,
pochodzącej ze starych drzew dębowych rosnących
w wyjątkowym wysokogórskim mikroklimacie.

tel.: +48 44 685 35 23
fax: +48 44 685 38 55

www.meblekrysiak.pl
biuro@meblekrysiak.pl

