
Rodzinny obiad jak z hollywoodzkich filmów…  
W takiej jadalni to jest możliwe. Meble prosto  
z brytyjskich domów, stoły przypominające 
przepych lat 20., proste formy zaczerpnięte  
z hitów science fiction. Każdy kinoman odnajdzie  
tu coś dla siebie!
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dossier

MM 636
Stół z kolekcji Ombre, barwione drewno 
wiśni, dł. 200 cm, szer. 100 cm,  
wys. 76 cm, jedna część wysuwana, 
Marchetti, SQUARE SPACE,  
cena dostępna w salonie
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Driftwood
Blat wykonany ze starych drzwi 
stodoły, rama i nogi z drewna 
olchowego malowanego 
na biało, dostępny w kilku 
rozmiarach, Riviera Maison, 
HOUSE & MORE, 7227 zł

Miseczka
Miseczka z porcelany, Nordal,  
SQUARE SPACE, 99 zł

Medallion
Krzesło 9590048, olcha, 
szer. 48 cm, gł. 48 cm, wys. 98 cm, 
ALMI DÉCOR, 990 zł
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Birds
Zastawa stołowa z motywem 
kwiatów i ptaków, porcelana, 

ZARA HOME, pojedyncze 
elementy od 49 zł do 179 zł

Luberon
Stół i krzesła z litego drewna dębowego, kolor 
wykończenia do wyboru, śr. stołu 130 cm, 
GRANGE, stół 13 100 zł, krzesła od 2000 zł

CH19
Krzesło we francuskim 

stylu, drewno, MEUBLES 
DE CHARME, 990 zł

TSM11
Owalny, rozkładany stół, dł. 140/200 cm, 

wys. 77 cm, MEUBLES DE CHARME, 3800 zł
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Bloomingville
Drewniany stół, śr. 118 cm, 
wys. 74 cm, Bloomingville, 
SQUARE SPACE, 8320 zł

Macane
Stół z serii Edizioni, blat z płyty 

MDF w czterech kolorach, 
nogi poliuretanowe  

ze stalową konstrukcją, 
projekt Aleksandro Mendini, 

Zanotta, SHOWROOM 
STORE, 33 700 zł

Diago
Siedzisko krzesła z blachy 
aluminiowej o gr. 2 mm, 
nogi ze sklejki brzozowej, 
TABANDA, 1100 zł
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J77
Krzesło z litego lakierowanego 
drewna bukowego, 
szer. 43 cm, gł. 43 cm,
wys. 79 cm, wys. siedziska 
44,5 cm, projekt Folke 
Palsson, Hay, 
SHOWROOM STORE, 640 zł

House 
Doctor
Stół z kolekcji 
wiosna-lato 2014, 
drewno mango 
i metal, dł. 240 cm, 
szer. 71 cm, 
wys. 76 cm, House 
Doctor, SQUARE 
SPACE, 5020 zł

Nordic
Zestaw obiadowy w tonacji 

zieleni, błękitu i szarości  
z charakterystyczną teksturą 

ręcznie wytwarzanej ceramiki, 
Broste Copenhagen, SQUARE 

SPACE, cena dostępna w salonie
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Andrea i Familly Chair
Dębowy stół, dł. 200 cm, szer. 95 cm, wys. 75 cm, projekt Marco Boga, Casa 

Milano; drewniane krzesło ze zdejmowanym pokryciem, szer. 48 cm, gł. 60 cm, 
wys. 94 cm, Casa Milano, SQUARE SPACE, ceny dostępne w salonie

Dorian
Stół z serii Edizioni, szklany blat, nogi i rama 
z lakierowanego drewna, dł. 250 cm, 
szer. 110 cm, wys. 76 cm, projekt Dominique 
Mathieu, Zanotta, SHOWROOM STORE, 
38 700 zł

S Table
Stół wykonany z kompozytu 
Cristalplant lub Ceramilux, 
opcjonalnie blat  
z hartowanego szkła, 
dostępny w kolorze białym  
lub czarnym, MDF Italia, 
KARI MOBILI, ok. 14 000 zł

Cyborg 
Elegant

Krzesło z polikarbonu,  
szer. 56 cm, 

gł. 54 cm, wys. 82 cm, 
projekt Marcel Wanders, 

Magis, DEKODECO,  
2295 zł
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Tense
Minimalistyczny stół dostępny 

w 23 różnych wariantach, 
nogi i rama z aluminium, 
projekt P&M Cazzaninga, 
MDF Italia, KARI MOBILI, 

ok. 10 000 zł

Aoyama 
Rectangular
Konstrukcja stołu ze stali,  

blat z jesionu lub wykończony 
laminatem, dł. 240/280/300 cm, 

szer. 120/128 cm,  
wys. 73 cm, projekt Paul Leroy, 
Gubi, MESMETRIC, od 9865 zł

Rue Royale
Porcelanowe talerze, 
Haviland, GALERIA NIUANS, 
cena dostępna w salonie
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