


pasja

świadomość

charakter

natura



pasja

świadomość

charakter

natura

zamiłowanie, 
obsesja,

uwielbienie,
twórczość

osobowość,
temperament,

dusza,
super hero

przytomność,
wiedza i zrozumienia

dla estetyki, 
projektowania,

 materiałów
i środowiska

poszanowanie,
sposób myślenia,
zrównoważone 

podejście,
współdzielenia



Ginka
fotel



Ginka w wersji 1/3
retro oranż



MUST HAVE 2019
w ramach Łódź Design Festival



wygodna rączka
i ciekawy detal



Ginka w wersji
all black



Panka
fotel



dwa
charaktery





Panka LO
kompaktowa 

wygoda



Panka HI
wygoda vip



Napka
leżanka



Napka świetnie odnajdzie się 
w poczekalniach, gabinetach czy lobby hotelowym. 



Wykończenie 
specjalne





perfekcja detalu



Trojka
krzesło

Troj
stół





oparcie 
wąskie

oparcie
medium

oparcie
szerokie



sztapluje się
do 10 sztuk



detal
z litego

dębu



różnorodna,
dynamiczna kolekcja



perfekcyjne obłości



kształt blatu
uprzyjemnia 
użytkowanie





Diago
krzesło



Cafe Manggha, Kraków



subtelna gra
linii i przekątnych



Boutique Hotel in Madrid





przestrzeń co-workingowa



sale konferencyjne





kantyna biurowa







stołek barowy

stołek kuchenny



Maciek
stół



fornir dębowy,
olejowany



stół wyprodukowany jest
z pojedynczego arkusza sklejki

i generuje minimlany odpad



produkujemy 
customowe rozmiary



Falon
siedzisko



Falon to moduł



rzeźbiarska, intrygująca forma
o maksymalnym komforcie i ergonomii





3535

Dynks
półka

modułowa



Dynks może być wolnostojący.
Dedykowane haki mocujące, 
umożliwiają montaż ścienny.



Nieograniczone możliwości 
aranżacyjne i łatwy montaż 

bez użycia narzędzi.





Łoś
stolik

kawowy





organiczna forma nóg stolika
eksponowana jest przez szklany blat





Mobiush
stolik

kawowy





Dębowy blat licuje się 
z malowaną proszkowo, 

aluminiową konstrukcją nogi.

 



forma nóg sprawia wrażenie 
wstęgi oplatającej blat.



Kontrola jakości
Kultura pracy

Zrównoważony
 rozwój



Wybieramy lokalnych 
producentów, gdyż zależy 

nam na zaufanych relacjach 
ze zdolnymi ludźmi.



Nasze produkty 
są wykańczane ręcznie.

Zawsze. Bez wyjątku.



Obsesyjnie dbamy o jakość
i detal naszych produktów.



Używamy certyfikowanych, 
naturalnych i jakościowych

materiałów.



Używamy ekologicznych,
kartonowych opakowań. 

Naszą misją na nadchodzący 
kwartał jest zastąpienie

tworzyw foliowych 
i styropianowych używanych

do zabezpieczanie produktów, 
przyjaznymi środowisku 

odpowiednikami.



Dbamy o najwyższy
i wyróżniający się poziom

obsługi klienta.
Jesteśmy energicznie 
działającym zespołem 

otwartym na 
Wasze potrzeby.



Przyszłość ?


