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Stoły H2 swym niezwykłym kształtem wykraczają poza biurowy
schemat. Zwracają uwagę ﬁligranową, graﬁczną formą podstawy.
Minimalizm jest uniwersalny. Stoły te wypełnią i dopełnią przestrzeń
o dowolnej estetyce, od wnętrz nowoczesnych do klasycznych.
Z łatwością dokomponować można do nich praktycznie każdy typ
siedzisk. Mimo swej optycznej delikatności konstrukcja mebli
zachowuje wymaganą sztywność nawet przy zastosowaniu blatów
o sporych gabarytach.
W skład rodziny H2 wchodzą stoły konferencyjne o wysokości 73 cm
w szerokim wyborze kształtów blatów - stoły okrągłe i kwadratowe
oparte na jednej podstawie, owalne i prostokątne - na dwóch
podstawach, stoliki kawowe o wysokości 40 cm oraz stolik barowy
wysoki (109 cm).
Do dyspozycji jest szeroka paleta kolorów metalowej podstawy
oraz wykończeń blatów, co pozwoli bez trudu dopasować mebel
do rozmaitych potrzeb estetycznych i funkcjonalnych.
The unusual shape of H2 tables breaks the ofﬁce convention.
They attract attention with the dainty, graphic form of the base.
Minimalism is universal. The tables ﬁll up and complement spaces
with any aesthetic qualities, from modern to classic interiors. They
easily match practically every type of seat. Despite their optical
delicacy, the design of the tables retains the required rigidity, even
with the application of tops of considerable sizes.
The H2 range includes conference tables with a height of 73 cm
in a wide array of top shapes - round and square tables on one
base, oval and rectangular tables - with two bases, coffee tables
with a height of 40 cm and high bar tables (109 cm).
There is a wide range of colours of the metal base and top ﬁnishing,
allowing to easily ﬁt the piece of furniture to various aesthetic
and functional needs.
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Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić
od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w kolorystyce, wzornictwie
i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy
katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym
i publikowany jest jedynie w celach informacyjnych.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Colour of the shown materials may differ
from the real ones. The producer reserves
a right to introduce changes of colours,
patterns or sizes of the presented products.
The following pages is not a valid offer
and is published only in informational purposes.
All rights reserved.
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