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Spa jadalnia i salon / dinning & living room projekt: Jacek Mikołajczak

Kwintesencja natury – niepowtarzalne i szla-
chetne drewno czereśniowe w ciepłym, mio-
dowym kolorze. Zestaw mebli przeznaczony 
dla ludzi ceniących piękno naturalnego drewna
oraz swobodne formy. Owalne kształty mebli 
są przyjazne i bezpieczne dla użytkowników. 
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Owalny stół nawiązuje do modnego
stylu Vintage i doda lekkości i finezji 
każdej jadalni.

Alternatywnie dla miłośników prostych, 
dizajnerskich wnętrz stworzony został 
zestaw stołowy Rocca – ascetyzm  
masywnego stołu łagodzi elegancki  
połysk czarnego szkła na blacie oraz  
komfortowe pełnotapicerowane krzesła

Spa

Rocca – zestaw stołowy



gazetnik
newspaper holder

  30 cm   34 cm   40 cm

witryna 1 wysoka oszklona
1-part high glass cabinet

 70 cm   184 cm   44 cm

witryna 1 wysoka
1-part high cabinet

 70 cm   184 cm   44 cm

witryna 2 niska oszklona z drzwiami
2-part low glass cabinet + door

  131 cm   147 cm   44 cm

kredens 3
3-part sideboard 

  191 cm   77 cm   44 cm

kredens 3 oszklona
3-part sideboard with glass

  191 cm   77 cm   44 cm

krzesło Spa II
chair Spa II 

  45 cm   86 cm   53 cm

krzesło Rocca
chair Rocca

  44 cm   95 cm   59 cm
buk, fornir buk / beech, venner beech

krzesło Imola New
chair Imola New 

  43 cm   95 cm   49 cm

stół owalny
oval table

  160/250 cm   77 cm   100 cm

stolik kawowy Ovo
coffee table Ovo

 127 cm   43,6 cm   75 cm

stolik prostokątny
rectangle coffee table

 120 cm   60 cm   42 cm

szafka rtv duża
tv large cabinet 

 191 cm   42 cm   52 cm

Spa II panel TV
Spa II TV panel 

  131 cm   100 cm   7 cm

Spa II panel z półkami i oświetleniem
Spa II panel with shelves and lights 

  60 cm   100 cm   20 cm

lustro III
mirror III

 160 cm   42 cm   3 cm

Spa II półka
Spa II shelf 

 131 cm   33 cm   20 cm

półka wisząca mała/duża
large/small hanging shelf 

 70/120 cm   4 cm   25 cm

szafka rtv mała
tv small cabinet 

 131 cm   42 cm   52 cm

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń zaprezentowanych mebli.
Naturalna kolorystyka mebli może odbiegać od prezentowanej na zdjęciach. Wydano w lutym 2011.

czereśnia miodowa
honey cherry

stół prostokątny Rocca
rectangle table Rocca

  165/215/265 cm   75 cm   95 cm
buk, fornir buk / beech, venner beech


