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MAPLE

LEMMING

Ta rodzina siedzisk i stołów zaprojektowana przez londyńskie studio projektowe Platform to idealna propozycja
do nowoczesnych, pogodnych wnętrz, zarówno mieszkalnych, jak i kontraktowych. Organiczna forma, inspirowana
budową liścia klonu gwarantuje wygodę siedzenia i łatwo zapada w pamięć.

Lemming to sofy i fotele, przeznaczone przede wszystkim do poczekalni, recepcji, sklepów, klubów czy
banków. Nisko osadzone, ergonomiczne siedzisko pozwala swobodnie usiąść, metalowe płozy zastępują nóżki.
Te bezpretensjonalne meble projektu Tomka Rygalika nadają się nawet do niewielkich pomieszczeń. Z łatwością
można zmienić ich ustawienie, przesunąć – to zaleta niewielkich rozmiarów i nie tylko wizualnej lekkości.

HIDDEN

SPIDER

Hidden to system siedzisk do nowoczesnych, przestronnych wnętrz publicznych, zaprojektowany przez Tomka
Rygalika. Wyrazisty, przyciągający uwagę, ale także bardzo funkcjonalny. Modułowa konstrukcja daje
nieograniczone możliwości – układ siedzisk może stanowić niezależną,
efektowną kreację w przestrzeni architektonicznej.

Meble zaprojektowane przez Michała Biernackiego inspirowane są budową anatomiczną pająków. Wyrazisty
rysunek metalowej podstawy oraz geometryczne przeszycia siedzisk podkreślają “drapieżny” charakter. Meble
dostępne są w wersji z podłokietnikami i bez. Spider sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach mieszkalnych,
firmach, biurach.
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MAC
Uniwersalna forma tego fotela zaprojektowanego przez Marka Gawlika pozwala na zestawienie go z różnymi sofami czy
narożnikami. Może też być efektownym solistą – przy kominku, w domowej bibliotece, koło sprzętu audio.Warto wtedy wybrać
ciekawy, niebanalny materiał obiciowy — wełnianą tkaninę w kolorze żywej czerwieni lub skórę z włosem. We wnętrzach publicznych
sprawdzi się w przestronnych lobby, recepcjach — w towarzystwie niskich stolików. Miękkie poduchy siedziska i oparcia gwarantują
wygodę siedzenia, a solidna metalowa stopa — stabilność. Korzystanie z mebla ułatwia mechanizm obrotowy.

BOXX
BOXX to mebel typu lounge – idealny do klubu lub gabinetu. Modułowa konstrukcja opracowana przez Marka
Gawlika umożliwia tworzenie foteli, szezlongów, sof i narożników w dowolnym rozmiarze od S do XXL. Niskie
oparcia można uzupełnić poduchami. BOXX najlepiej wygląda tapicerowany jednobarwnymi, mięsistymi
tkaninami lub miękkimi skórami w odcieniach czerni, szarości oraz brązów.

