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zaprojektowany przez Marka Gawlika.
Ten piękny, miękki, głęboki, wygodny
fotel zaprojektowałem inspirując się linią
mebli okresu lat pięćdziesiątych. Gęste
pikowanie podkreśla efekt miękkości.
Choć może wydawać sie staromodny to
zapewniam, że Sixteen będzie w każdym
wnętrzu pozytywnie dominował i tworzył
oryginalny klimat.

IKER przedstawia fotel mac zaprojektowany przez Marka Gawlika.
Mac to mebel-kameleon. Uniwersalna forma tego fotela pozwala na zestawienie go z różnymi
sofami czy narożnikami. Może też być efektownym solistą – przy kominku, w domowej bibliotece,
koło sprzętu audio. Wtedy warto zaryzykować i wybrać ciekawa niebanalną tkaninę obiciową –
żywą czerwień lub skórę z włosem. W takim „stroju” ten komfortowy mebel zyska zupełnie inny
wyraz. Miękkie poduchy siedziska i oparcia gwarantują wygodę siedzenia, a solidna metalowa
stopa – stabilność. Korzystanie z mebla ułatwia mechanizm obrotowy.
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spider
IKER prezentuje nową kolekcję mebli zaprojektowaną przez Michała Biernackiego.
Inspirowany budową anatomiczna pająków spider ma drapieżny charakter. Osiągnął też
pajęczą zdolność adaptacji do każdego otoczenia. Dzięki swoim pajęczym nóżkom, stabilna
i solidna konstrukcja zyskuje ultralekkość i dynamikę. Kolekcja spider przeznaczona jest do biur
i wnętrz publicznych, takich jak poczekalnie czy sale wykładowe.

HIDDEN

IKER od 15 lat produkuje wysokiej klasy meble
tapicerowane i krzesła przeznaczone do wnętrz
mieszkalnych i publicznych – sprzedajemy klientom
z ponad 30 państw świata. To jednak nie wszystko
– obserwujemy zmiany zachodzące we współczesnym
świecie, rozmawiamy z ludźmi, poznajemy ich styl
życia, potrzeby, marzenia. Staramy się zachować
najlepsze rzemieślnicze tradycje i wdrażać najnowsze
technologie. Robimy wszystko, co niezbędne,
by kreować dobre wzornictwo.
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M.A.G.N.E.T.I.C.
zaprojektowany przez NeoDesign Studio
M.A.G.N.E.T.I.C. to system przyciągających się brył powstałych w oparciu dwa załozenia projektowe:
systemowość – modularność – różnorodność estetyczna będąca wynikową wielowariantowości
zestawień poszczególnych elementów
wygoda siedzenia i użytkowania.
Efektem pracy nad ideą M.A.G.N.E.T.I.C. sa moduły w których powtarzalne siedzisko zestawiane
jest z oparciami o zmiennej głebokości. Kombinacje konfiguracji poszczegulnych modółów dają
nieograniczone możliwości kreowania, dzięki temu M.A.G.N.E.T.I.C. odpowiada na różnorodne
zapotrzebowania funkcjonalne i przestrzenne.
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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.

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.

