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Prezentujemy Państwu najnowszą  na-
szą kolekcję mebli skrzyniowych. Ko-
lekcja Orlando to nowoczesne meble 
do współczesnej jadalni oraz salonu.  
Masywne bryły mebli w  fantastyczny 
sposób będą współgrać z  wnętrzami 
o ciepłej i naturalnej kolorystyce.
Współczesne meble to asortyment za 
pośrednictwem, którego można w szyb-
ki, łatwy, a  co najważniejsze estetycz-
ny i  funkcjonalny sposób zaaranżować 
każdą powierzchnię użytkową. W ofer-
cie naszej  znaleźć można zarówno 
pojedynczy asortyment jak i  gotowe 
zestawy. 
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Coraz częściej we wnętrzach naszych 
mieszkań pojawiają się meble nowo-
czesne pod każdym względem. Wyróż-
niają się one na tle tych bardziej tra-
dycyjnych czy klasycznych mebli swoim 
ogólnym wyglądem, ale i funkcjonalno-
ścią, której czasem pozostałym meblom 
brakuje. Można powiedzieć, że nowo-
czesne meble są skrojone na miarę po-
trzeb współczesnego człowieka. 

naturaORLANDO
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bianco
Jesteśmy zabiegani, w domu spędza-
my niewiele czasu, ponieważ poświę-
camy się pracy. Wracając do swojego 
mieszkania przeważnie zależy nam na 
tym, aby odpocząć. Ponadto przez cały 
dzień jesteśmy bombardowani wra-
żeniami, obrazami, stresem. Właśnie 
dlatego meble nowoczesne najczęściej 
posiadają minimalistyczny charakter. 
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Wiele osób podchodzi do kwestii deko-
racji wnętrz na zasadzie „im mniej, tym 
lepiej”. Rzeczywiście, meble nowocze-
sne tego typu wprowadzają tak potrzeb-
ne poczucie uporządkowania domowej 
przestrzeni. Zapewniają zresztą ład nie 
tylko pod względem samego pierwsze-
go wrażenia, ale faktycznie dają moż-
liwości łatwego zachowania porządku 
w domu. Dzieje się tak, ponieważ czę-
sto taki mebel pełni kilka funkcji.
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ORLANDO bursztyn
Inną ważną cechą, jaką posiadają no-
woczesne meble jest wykorzystanie do 
ich produkcji najlepszej jakości mate-
riałów, przy czym królują tu proste, nie-
przetworzone surowce. Należy do nich 
chociażby drewno. Ponadto na uwagę 
zasługuje forma takich mebli. Zwykle 
posiadają budowę urzekającą prosto-
tą. Dzięki temu możemy pozwolić so-
bie na więcej szaleństwa z  dodatkami 
w aranżacji wnętrza.
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Typ 47
B/H/T

1781/1500/420
106404724

Typ 10
B/H/T

690/2005/420
106401024

Typ 21
B/H/T

1235/398/500
106402124

Typ 41
B/H/T

900/780/1600-2200
106404124

Typ 66
B/H/T

1000/394/1000
106406624

Typ 67
B/H/T

1200/394/750
106406724

Typ 25
B/H/T

1781/398/500
106402524

Typ 31
B/H/T

1630/240/200
106403124

Typ 32
B/H/T

1286/240/200
106403224

Typ 04
B/H/T

1235/1500/420
106400424

Typ 49
B/H/T

1781/965/500
106404924

Typ 50
B/H/T

690/1500/420
106405024

Typ 14
B/H/T

1235/408/350
106401424

Typ 05
B/H/T

1235/1500/420
106400524

Typ 46
B/H/T

1235/1500/420
106404624

Typ 45
B/H/T

1235/1500/420
106404524

Typ 12
B/H/T

1235/2005/420
106401224


