Kolekcja / Collection

carena

Carena to kolekcja minimalistycznych mebli,
wyróżniających się szlachetną, subtelną elegancją.
Fronty mebli wykonane zostały z litego drewna dębowego,
korpusy natomiast wykończono naturalną, dębową okleiną.
Ciekawa kolorystyka mebli, w odcieniach brązu
i szarości, oddaje niepowtarzalny charakter szlachetnego
surowca. Do impregnacji powierzchni drewnianych
zastosowano ekologiczny wosk, którego matowa
powierzchnia kontrastuje z elementami lakierowanymi,
tworząc intrygujące zestawienie. Subtelne, geometryczne
frezowania blatów wzbogacają formę mebli, a wykonane
na specjalne zamówienie uchwyty, w kolorze starego
srebra, doskonale podkreślają ich styl.
W skład kolekcji Carena wchodzą meble przeznaczone
do wyposażenia jadalni oraz pokoju dziennego.

Carena is a collection of minimalistic furniture which
distinguishes itself thanks to its noble and subtle elegance.
The fronts of the furniture were made of solid oak wood,
whereas the furniture bodies were complemented with natural
oak veneer. an interesting colour theme of the furniture,
maintained in shades of brown and grey, reflects the unique
character of the precious raw material. To perform the impregnation of the wooden surfaces ecological wax was applied and
its matt surface constitutes a contrast for lacquered elements,
creating an intriguing composition. a subtle, geometrical milling
of the countertops enriches the form of the furniture, and
special custom-made handles in the colour of old silver,
perfectly emphasize their style.
Carena Collection consists of the furniture whose purpose
is to equip the dining room and the living room.

Kolekcja / Collection

Carena

CA.200
140 x 70 x 3 [cm]

CA.207
80 x 190 x 39 [cm]

CA.208
80 x 190 x 39 [cm]

CA.209
56 x 190 x 55 [cm]

CA.201
160 x 80 x 45 [cm]

CA.202
112 x 114 x 42 [cm]

CA.203
160 x 53 x 45 [cm]

CA.204
120 x 53 x 45 [cm]

CA.KT
46 x 96 x 50 [cm]

CA.210
120 x 49 x 60 [cm]

CA.211
90 x 49 x 90 [cm]

CA.213
150 – 240 x 76 x 85 [cm]

CA.205
150 x 14 x 28 [cm]

CA.212
60 x 49 x 60 [cm]

Wybarwienie / Color
CA.206
100 x 14 x 28 [cm]

Występujące w drewnie przebarwienia, sęki i ubytki są zamierzonym celem projektanta.
Occuring in wood discolouration, knots and natural defects are the designer intended purpose.

Szare odcienie brązu
/ Gray shades of brown

Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją ± 2 cm (szerokość / wysokość / głębokość).
All dimensions are in cm with tolerance of ± 2 cm (width / height / depth).
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