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The modern form of the Classic series is a clear 
reference to the designs created by the masters of the 

Bauhaus school of design. The ageless design combined 
with the functional  simplicity conveys the extraordinary 

 character of the Classic series. An ideal combination 
of upholstered elements and a cool, metal frame 

of the structural elements creates the atmosphere of
 an established professionalism in the interiors. 

Modernistyczna bryła mebli Classic wyraźnie nawiązuje do 
projektów mistrzów szkoły Bauhausu. Ponadczasowe wzornictwo 
połączone z funkcjonalną prostotą, oddaje reprezentacyjny 
charakter sof Classic. Optymalne połączenie elementów tapice-
rowanych z chłodną, metalową konstrukcją tworzy we wnętrzach 
atmosferę dojrzałego profesjonalizmu.









A unique line of lounge furniture 
comprises an armchair, 
a 2-seater sofa, a 3-seater sofa 
and a series of 3 coffee tables 
supplementing the line. 
The furniture of unique aesthetic 
and utility qualities, featuring 
also unique structural design. 
The opaque glass coffee tables 
supplement the series.

Niepowtarzalna linia mebli 
wypoczynkowych, składająca się  
z fotela, sofy 2-osobowej,  
sofy 3-osobowej oraz stolików, 
które stanowią dopełnienie linii. 
Meble o wyjątkowych walorach 
estetycznych i użytkowych 
oraz unikalnych rozwiązaniach 
technicznych. Dopełnieniem linii 
są stoliki z blatami z matowego 
szkła. 



Widoczna konstrukcja z chromowanych rur stożkowych. 
W siedziskach zastosowano sprężyny dwustronnie 
stożkowe, które powodują, że meble zachowują swą 
pierwotną formę nawet po długim okresie użytkowania 
oraz zapewniają najwyższy komfort siedzenia.  
Szlachetne materiały wykończeniowe takie jak skóra 
lub Alcantara® oraz chrom błyszczący lub matowy 
podkreślają prestiżowy charakter mebli.  
Ręczny proces produkcji zapewnia najwyższą jakość 
oraz dbałość o detale.

The visible structural frame is made of chromium 
plated conical pipes. Double conical springs, which 
assure that the seats keep their initial form even after 
long use and assure the greatest comfort, have been 
used for the seats. The highest quality upholstery 
materials such as natural leather or Alcantara®  
fabric, together with shiny or satin, chromium coated 
elements further highlight the prominent character 
of this furniture. Traditional manufacturing process, 
including hand made elements, assures that 
the greatest attention is paid to detail. 

Classic fotel
Classic armchair

99 × 85 cm wymiary zewnętrzne
external dimensions

72 cm wysokość
height

41 cm wysokość siedziska
seat height 

Classic stolik 60 × 60
Classic coffee table 60 × 60
60 × 60 cm wymiar blatu

tabletop dimensions 

41 cm wysokość
height

10 mm grubość blatu
tabletop thickness

Classic stolik 90 × 90
Classic coffee table 90 × 90
90 × 90 cm wymiar blatu

tabletop dimensions 

41 cm wysokość
height

10 mm grubość blatu
tabletop thickness

Classic sofa 2-osobowa
Classic 2-seater sofa
153 × 85 cm wymiary zewnętrzne

external dimensions

72 cm wysokość
height

41 cm wysokość siedziska
seat height 

Classic sofa 3-osobowa
Classic 3-seater sofa
200 × 85 cm wymiary zewnętrzne

external dimensions

72 cm wysokość
height

41 cm wysokość siedziska
seat height 

Classic stolik 60 × 120
Classic coffee table 60 × 120
60 × 120 cm wymiar blatu

tabletop dimensions 

41 cm wysokość
height

10 mm grubość blatu
tabletop thickness
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