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SANGERO
Niespotykana dotąd harmonia materiałów.
Sangero to kolekcja, która swoją estetyką i wysokim standardem wykonania przełamuje
utarte schematy. Wykorzystane w kolekcji nowatorskie połączenie litego dębowego
drewna z ceramicznym dekorem nadaje meblom unikatowy wygląd. Elegancki kontrast
ciemnego dekoru oraz ciepłego drewna podkreślony został precyzyjnym wykonaniem
mebli. Charakterystyczne skosy oraz podziały brył mebli nadają kolekcji nowoczesny styl
– wysokiej jakości ramki szklanych frontów i uchwyty dodają zaś odpowiedniego szyku.

The unprecedented harmony of materials.
Sangero is a collection whose aesthetics and high standard of craftsmanship are strongly
unconventional. The innovative combination of solid oak wood and ceramic decor used in
the collection gives the furniture an unique look. The elegant contrast of dark decor and
warm wood has been emphasized by the precise finishing. The characteristic slants and
divisions of furniture give the collection a modern look – high-quality glass front frames
and handles add the original chique.

PIĘKNO
UKRYTE
W DETALU
/ BEAUTY HIDDEN IN DETAIL

Elegancja w każdym calu.
W kolekcji przewidziano 2 rodzaje stołów, pierwszy z drewnianą
kolumną wspartą na szerokiej metalowej podstawie, drugi –
klasyczny – na czterech nogach. Jednorodne blaty z centralnie
wkomponowanym ceramicznym dekorem uwodzą nietuzinkowym,
eleganckim wyglądem. Zastosowany w stołach mechanizm
rozkładania został ukryty w wysuwanej szufladzie.

Elegance in every inch.
The collection includes 2 types of tables, the first with a wooden
column supported on a wide metal base, the second – classic
– on four legs. Flat tops with a centrally integrated ceramic
decor seduce with an extraordinary, elegant look. The folding
mechanism used in the tables was hidden in a pull-out drawer.

PRECYZJA
WYKONANIA
/ PRECISE CRAFTSMANSHIP

Dbałość o najmniejszy detal.
Korpusy oraz wnętrza brył zostały wykonane z wysokiej jakości naturalnej okleiny
dębowej. Aluminiowa ramka szklanych frontów w harmoniczny sposób współgra
z uchwytami. Duża różnorodność brył pozwala stworzyć wnętrze w pełni dopasowane
do Państwa potrzeb.

Attention to the smallest detail.
The bodies and interiors of the furniture are made of high quality natural oak veneer.
The aluminum frame of the glass fronts harmoniously goes with the handles. A large
variety of products allows you to create an interior fully tailored to your needs.
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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.

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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