DO_M to meble do każdego m.
Sprytne rozwiązania, także do niewielkich mieszkań.
Dla ludzi z wielką wyobraźnią.
Wszystkie
pomysły
na
projekty
powstały
podczas
rozmów
o
projektowaniu
wnętrz.
Pomagali
nam
socjologowie, badaliśmy potrzeby ludzi urządzających swoje mieszkania.
Do
tej
pory
sami
borykaliśmy
się
z
problemem
zorganizowania przestrzeni mieszkania w oryginalny sposób.
Wnętrza, te same u wszystkich znajomych, przestały nam się podobać.
Zastanawialiśmy
się
jakie
powinny
być
naprawdę dobre meble dla osób, które lubią zmieniać
wystrój swoich mieszkań, urządzać je oryginalnie, po swojemu.
Postawiliśmy na funkcjonalne i proste rozwiązania za rozsądną cenę.
Wszystkie meble zostały zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce.
DO_M odwołuje się do polskiej tradycji projektowania i wytwarzania mebli.
Zespół DO_M
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Offowość, oryginalność
Marka DO_M to propozycja dla osób, które lubią urządzać swoje mieszkania oryginalnie. Meblom można nadać indywidualny charakter decydując o ich wykończeniu. Meble
DO_M mają być polską alternatywą dla produkowanych masowo mebli z tektury, które
można znaleźć w większości domów. Dlatego też do produkcji mebli są używane w dużym stopniu naturalne materiały, takie jak drewno. Oferta DO_M jest skierowana także
do lokatorów niewielkich mieszkań, do osób, które w rozsądnej cenie chcą nabyć ciekawe, ładne meble i przede wszystkim funkcjonalne. Tworzą spójną kolekcję, ale jej eklektyczny charakter pozwala na wpasowanie we wnętrza o różnym charakterze. Meble
charakteryzują się sprytnymi rozwiązaniami, np. pufy można dzięki uchwytowi przenosić, ale także zawiesić np. na ścianie jeśli nie mamy w pomieszczeniu zbyt dużo miejsca.

Interaktywność (partnerstwo)
Założenia do stworzenia marki DO_M powstały po zrealizowaniu badań przeprowadzonych
przez grupę socjologów i projektantów. Badanie zostało przygotowane w formie pogłębionych
wywiadów. Okazało się, że wybór mebli w polskich domach jest złożonym procesem, w którym
funkcjonalność jest przedkładana ponad estetyczne preferencje. W wyniku badań opracowana została koncepcja, która jest wypadkową ponadczasowości, sytuacyjności, preferencji
estetycznych i upodobań osób meblujących się. Określona została grupa docelowa - ludzie
meblujący mieszkanie oraz często przeprowadzający się. Część wywiadów prowadzili sami
projektanci, odwiedzając mieszkania potencjalnych użytkowników i oglądając na własne oczy
z jakimi problemami borykają się ludzie, którzy mają później podejmować decyzje zakupowe.

Autentyczność (rzemiosło, polska marka)
DO_M to polska marka, której projekty są dziełem polskich projektantów. Projekty są pozyskiwane m.in. podczas konkursów i warsztatów organizowanych przez Dobrotekę, w
ramach „Dobrego Tygodnia Projektanta”. Wybrani uczestnicy są zapraszani do zespołu, który pracuje nad projektami według wytycznych. Dobroteka prowadzi także program
„Dyplomy na zamówienie”. Studenci ostatnich lat uczelni artystycznych realizują swoje projekty dyplomowe według wytycznych. Dobroteka współpracuje w tym, zakresie z :

UAP |
POZNAŃ

ASP
KATOWICE

ASP
WROCŁAW

ASP
KRAKÓW
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Charakterystyka kolekcji DO_M to:
√
√
√
√
√
√
√

meble zaprojektowane przez polskich projektantów,
produkcja w wyspecjalizowanych manufakturach,
bardzo dobra jakość adekwatna do ceny,
stosowanie szlachetnych i naturalnych materiałów,
kunszt rzemiosła,
personalizacja kolorystyczna,
ponadczasowy design.

Szczegółowych informacji udziela:
Adam Konieczny
517 375 940
kontakt@do-m.pl
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stolik_Y

Stolik_Y wykonany został z naturalnego drewna jesionowego wygładzonego i zabezpieczonego warstwą lakieru, chroniącego drewno przed zabrudzeniami, uszkodzeniami i działaniem czasu. Pod blatem
znajduje się schowek z blachy w kolorze antracytowym, nadającej stolikowi indywidualnego charakteru.

szero

kość:
60 c
m

wysokość: 45 cm

Stolik_Y polskiego projektu to przykład funkcjonalnej
oszczędności. Są tu nawet trzy nogi zamiast czterech,
ale właśnie ta cecha dodaje mu uroku i własnego charakteru. Jest mały, poręczny i nie zajmuje wiele miejsca,
choć wbrew pozorom na blacie zmieści się zaskakująco dużo rzeczy: kilka filiżanek kawy, masa ciasteczek i
przekąsek, stosik gazet do czytania albo mnóstwo damskich bibelotów. Co więcej, wszystkie drobiazgi można schować do umieszczonego pod blatem schowka.
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stolik_KILE

Stolik_KILE to doskonałe rozwiązanie dla współczesnych aranżacji przestrzeni. Produkt został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wnętrzach.
Projekt:
Radosław
Nowakowski.
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wysokość: 55 cm

Stolik_KILE to doskonałe rozwiązanie dla współczesnych
aranżacji przestrzeni. Może służyć jako funkcjonalny stolik lub dekoracyjny element wnętrza. Blat wykonany z
płyty mdf wsparty na podstawie z pręta stalowego, przypomina prosty i niezwykle funkcjonalny stolik, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wnętrzach. Drewno i
metal są kompozycją, która podkreśla nowoczesny styl.

szerokość: 40 cm

stolik_BRASA

szero

kość:
56

cm

Stolik_BRASA to doskonałe rozwiązanie dla współczesnych aranżacji przestrzeni. Może służyć jako funkcjonalny stolik lub dekoracyjny element wnętrza. Blat wykonany z płyty mdf wsparty na podstawie z pręta stalowego,
przypomina prosty i niezwykle funkcjonalny stolik, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wnętrzach. Drewno
i metal są kompozycją, która podkreśla nowoczesny styl.

wysokość: 50 cm

Stolik_BRASA to doskonałe rozwiązanie dla współczesnych aranżacji przestrzeni. Produkt został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wnętrzach.
Projekt:
Radosław
Nowakowski.
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moduł_X

głębokość: 40 cm

wysokość skrzyni
z szufladą: 20 cm

szero

kość:
70

wysokość skrzyni od
podłoża : 10 cm

cm

głębokość: 40 cm

wysokość: 55 cm

Prawdziwa siła tego mebla tkwi w jego możliwościach
konfiguracji. Cały komplet mebli zaprojektowany i wyprodukowany został w Polsce z wysokiej jakości materiałów: drewna, sklejki brzozowej oraz perforowanego PCV.

wysokość: 55 cm

Moduł_X jest elementem modułowych mebli skrzyniowych, które dzięki prostemu systemowi połączeń
można zestawić ze sobą w różnej konfiguracji. Może
być wykorzystywany również autonomicznie jako szafka nocna czy też komoda do przedpokoju. Moduł_X
ma zamykaną skrzynię, idealną na domową skrytkę.

wysokość skrzyni
z szufladą: 20 cm

szero

kość:
70

wysokość skrzyni od
podłoża : 10 cm

cm

głębokość: 40 cm

wysokość: 55 cm

przestzreń między
blatami: 42 cm

szero

kość:
70

wysokość skrzyni od
podłoża : 10 cm

cm

głębokość: 40 cm

wysokość: 55 cm

wysokość skrzyni
z szufladą: 20 cm

szero

kość:
70

wysokość skrzyni od
podłoża: 10 cm

cm

wysokość: 55 cm

głębokość: 40 cm

szero

kość:
70
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cm

wysokość skrzyni od
podłoża : 10 cm
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regał_RTV

Mebel zaprojektowany i wykonany został w Polsce, a do jego produkcji wykorzystano wysokiej jakości materiały: lite drewno, sklejkę brzozową oraz
elementy z perforowanego PCV. Powierzchnia zabezpieczona została lakierem bezbarwnym, chroniącym mebel przez niszczycielskim upływem czasu.
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szerokość: 210 cm

wysokość: 55 cm

Regał_X to zestaw modułowych mebli skrzyniowych,
zaprojektowanych z myślą o ich maksymalnej funkcjonalności. Moduły mogą być łączone elementami
międzymodułowymi pozwalającymi na dowolne rozbudowywanie regału. Poszczególne elementy pozwalają na bezpieczne przechowywanie rzeczy, które nie
muszą aktualnie być na wierzchu, a także eksponowanie przedmiotów pełniących funkcję dekoracyjną.

głębokość: 40 cm

Elementy uzupełniające do regału_X.
skrzynka międzymodułowa
ć:
koś
łębo

m

c
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g

szerok
ość: 7
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wysokość
skrzyni: 10 cm

cm

półka międzymodułowa
cm
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o
głęb

szero

kość:
70
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blat roboczy
ć:
koś
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c
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szerok
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drążek naścienny
średnica drążka: 3 cm

szerok
ość: 7
0

cm

wysokość wieszaka: 165 cm

wysokość modułu: 55 cm

wieszak naścienny

szerokość
: 40

wysokość kołka
od krawędzi modułu: 18 cm
cm
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komoda_H Basic
głębokość: 40 cm

wysokość: 75 cm

Komoda_H Basic polskiego projektu i produkcji jest
meblem wyjątkowym. Ma podstawę z lakierowanego, litego drewna jesionowego, okleinowany korpus i
front z perforowanej blachy. Przednie elementy można
personalizować przez wybór jednego z czterech kolorów, co daje sporo ciekawych kombinacji, pozwalających dopasować mebel do wnętrza mieszkania.
Jest to - z jednej strony stylem nawiązuje do przeszłości, ale z drugiej projekt jest bardzo nowoczesny, nieszablonowy, minimalistyczny i niesymetryczny

wysokość
nóg: 30 cm
szerokość: 120 cm

szary (RAL 7038)
biały (RAL 9003)
żółty (RAL 1018)
niebieski (RAL 5001)
okleina naturalna
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komoda_H Long
głębokość: 40 cm
wysokość: 60 cm

Komoda ma podstawę z lakierowanego, litego drewna jesionowego z dobrze widocznymi słojami, korpus okleinowany fornirem jesionowym, natomiast na
front wstawiono perforowaną blachę, nadającą całości unikalnego wyglądu, odwołującego się do nostalgii ubiegłego wieku. Front oraz czoła szuflad dostępne są w czterech różnych, stonowanych kolorach,
mebel można personalizować poprzez wybór kolorów
w dowolnej konfiguracji. Model został wyprodukowany z niezwykłą dbałością o szczegóły, każde łączenie i każdy szlif wykonany jest z najwyższą precyzją.

długość: 178 cm

wysokość
nóg: 15 cm

szary (RAL 7038)
biały (RAL 9003)
żółty (RAL 1018)
niebieski (RAL 5001)
okleina naturalna

ul. Oleska 35, Dobrodzień 46-380

komoda_H High

szary (RAL 7038)
biały (RAL 9003)
żółty (RAL 1018)
niebieski (RAL 5001)
okleina naturalna
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wysokość: 134 cm

Komoda_H High powstała w wyniku połączenia sił polskich projektantów i rodzimych producentów. Jej design
przenosi nas nieco w przeszłość, w czasy gdy drewniane komody i meblościanki stały w niemal każdym domu.
Jest to pojemna, głęboka szafka stojąca, wykonana z
połączenia naturalnego drewna jesionowego, fornirowej okleiny jesionowej oraz blachy perforowanej. Takie
zestawienie jest nieprzypadkowe i sprawia, że mebel
jest nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim trwały
i odporny na upływ czasu. Komodę można spersonalizować poprzez wybór kolorystyki frontu i czoła szuflad.

głębokość: 40 cm

wysokość
nóg: 45 cm

długość: 120cm

komoda_H Basic wisząca
Wisząca komoda_H Basic polskiego projektu i produkcji jest meblem wyjątkowym. Wykonana jest z połączenia naturalnego forniru jesionowego, pokrytego
lakierem bezbarwnym, z . Fronty i czoła szuflad dostępne są w czterech kolorach, które można dowolnie
konfigurować podczas składani zamówienia. Ten model jest częścią rodziny komód w różnych rozmiarach

wysokość: 45 cm

głębokość: 40 cm

szerokość: 120 cm

szary (RAL 7038)
biały (RAL 9003)
żółty (RAL 1018)
niebieski (RAL 5001)
okleina naturalna
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komoda_H Long wisząca

szary (RAL 7038)
biały (RAL 9003)
żółty (RAL 1018)
niebieski (RAL 5001)
okleina naturalna

ul. Oleska 35, Dobrodzień 46-380

głębokość: 40 cm
wysokość: 45 cm

Komoda prosta i nowoczesna zaprojektowana przez
polskich projektantów i wykonana przez rodzimych
producentów. Wykonana z pełną dbałością o detal, z
wysokiej jakości materiałów jak naturalny fornir jesionowy i blacha perforowana. Wszystko podmalowane
jest bezbarwnym lakierem ekologicznym. Front i czoła
szuflad można zamówić w dowolnej konfiguracji kolorystyczne wybierając spośród czterech dostępnych barw.

długość: 178 cm

komoda_H High wisząca
Wisząca komoda_H High polskiego projektu i produkcji jest meblem wyjątkowym. Wykonana jest z
połączenia naturalnego forniru jesionowego, pokrytego lakierem bezbarwnym, z . Fronty i czoła szuflad
dostępne są w czterech kolorach, które można dowolnie konfigurować podczas składani zamówienia

szary (RAL 7038)

wysokość: 89 cm

głębokość: 40 cm

długość: 120 cm

biały (RAL 9003)
żółty (RAL 1018)
niebieski (RAL 5001)
okleina naturalna
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Klasyczna, drewniana konstrukcja w połączeniu z lakierowanymi frontami daje ciekawy efekt wizualny, który świetnie wpisuje się w klimat każdego wnętrza. Elementy całego korpusu komody
wykonane są z trójwarstwowej płyty świerkowej, natomiast przesuwne fronty z lakierowanej płyty HDF.

głębokość: 35 cm
szerokość: 180 cm

głębokość: 35 cm
szerokość: 180 cm

wysokość: 88 cm

Charakterystycznym elementem mebla jest frezowany motyw, nawiązujący do wzorów zakopiańskich,
pojawiający się na frontach oraz kloszu lampy. Użytkowanie przesuwanych drzwi może być formą zabawy, w wyniku której powstają różne układy wzoru

wysokość: 75 cm

Komoda_V - to system meblowy, składający się z
dwóch elementów: komody oraz dekoracyjnej lampy.
Moduły świetnie prezentują się w całości, ale każdy z
nich, może funkcjonować również jako niezależny meble. Połączenie dwóch elementów o różnorodnej funkcji
daje możliwość stworzenia wielu konfiguracji zestawu.

wysokość: 163 cm

komoda_V z Lampą_V

głębokość: 35 cm
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sofa_U
Sofa_U to mebel prosty, a jednocześnie wielofunkcyjny.
Może służyć jako kanapa wypoczynkowa, a gdy zaistnieje potrzeba przenocowanie gości, z łatwością przemienisz ją w łóżko. Do produkcji wykorzystano drewno jesionowe i sklejkę jesionową. Miękka gąbka wypełniająca
siedzisko jest trwała, sprężysta i niezwykle wygodna.

ć: 80

cm

wysokość: 72 cm

Jest to mebel o minimalistycznej, prostej formie, zaprojektowany jako dyplomowa praca licencjacka we współpracy ASP Katowice z Dobroteką. Ta sofa jest efektem pracy
polskiego projektanta, kupując ją zyskasz mebel z duszą.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2017 roku sofa prezentowana była na Targach Isaloni w Mediolanie, jako przykład
dobrych polskich dyplomów na uczelniach artystycznych

szer
okoś

długość: 216 cm
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sofa_OP

Sofa jest świetnym rozwiązaniem dla małych mieszkań, w których brakuje miejsca na osobną sypialnię.
Sprawdzi się również jako dodatkowe łóżko dla gości.

sze

wysokość
siedziska: 50 cm

101

długość: 198 cm
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cm

wysokość: 98 cm

rok
ość
:

wysokość: 86 cm

Zaprojektowana i wykonana w Polsce sofa_ØP. Wykonana jest na niezykle funkcjonalnym i lekkim stelażu,
który w prosty sposób zmienia kanapę w łóżko. Ważnym
elementem są regulowane zagłówki, które umożliwiają
dostosowanie sofy do potrzeb użytkownika. Dzięki temu
głębokość siedziska jest zmienna - uniesione do góry
powiększają jego głębokość a opuszczone pomniejszają.
Sofa wykonana jest w tkaninie z kolekcji plecionek o naturalnym wyglądzie. Mocnym akcentem kolorystycznym
jest kedr w kolorze identycznym jak poduszki lędźwiowe.

ul. Oleska 35, Dobrodzień 46-380

Puf_T nawiązuje formą do „taśki” z lat 70, i chociaż
projekt bazuje na nostalgii do ubiegłego wieku, puf_T
Indoor wykonany jest nowocześnie z jakościowych i naturalnych materiałów, zapewniających wygodę użytkowania, łatwość czyszczenia i wieloletnią trwałość.
Model ten, wypełniony miękkim wkładem z granulatu,
jest wygodnym siedzisko, samoczynnie dopasowującym się do sylwetki i pozycji osoby siedzącej. Granulat
jest hipoalergiczny i nietoksyczny. Puf dostępny jest w
trzech kolorach, w każdym przypadku wykończony kontrastową lamówką. Giętki uchwyt obszyty tkaniną, ułatwia przenoszenie go z pomieszczenia do pomieszczenia. Produkt został zaprojektowany i wykonany w Polsce.

wysoko ść: 60 cm

puf_T indoor

szer
okoś

ć: 58

cm

m
62 c
ość:
g
u
ł
d
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puf_T outdoor
Zaprojektowany i wykonany w Polsce puf, nawiązuje w
formie do „taśki” z lat 70. Uszyty jest z nieprzemakalnego
materiału, odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, przetarcia i uszkodzenia. Model ten doskonale sprawdzi się w warunkach domowych, ale także
w kawiarniach, restauracjach czy hotelach. Aby ułatwić
przenoszenie, do pokrowca wszyty jest specjalny uchwyt,
wykonany z giętkiej rurki obleczonej ozdobnym materiałem. Puf dostępny jest w siedmiu kolorach, wykończony
kontrastową lamówką. Do uszycia pufa w wersji outdoor zastosowaliśmy specjalne nici Coast dabond idealnie
nadające się do wszystkich zastosowań outdoorowych.
Puf
wypełniony
jest
miękkim,
hypoalergicznym
granulatem,
samoczynnie
dopasowującym
się do kształtu i pozycji ciała, dzięki czemu siedzenie na nim jest zawsze wygodne i przyjemne.
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wysokość: 60 cm

Puf_T Outdoor stworzony został z myślą o użytkowaniu na
zewnątrz: na tarasie, balkonie, w ogródku lub na działce.

szer
okoś

ć: 58

cm

m
62 c
ość:
dług

puf_H
wysokość: 40 cm

cm
52

Siedzisko w kształcie kostki oparte jest na sztywnym
stelażu styropianowym. Pokrowiec ma wszyte uchwyty do łatwego przenoszenia, a także dyskretne kieszenie, w których można schować gazetę, pilota lub jakieś podręczne drobiazgi. Elementem dekoracyjnym,
nadającym pufowi designerskiego stylu są odstające zakładki, znajdujące się na każdej z krawędzi kostki.

długość: 52 cm

sz
er
ok
oś
ć:

Puf_H w charakterystycznym kształcie prostopadłościanu świetnie sprawdzi się w domu, w kawiarni, w hotelach.
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Puf_O Indoor to zestaw trzech tapicerowanych krążków spiętych wałkiem i dekoracyjnym sznurkiem, który może być użytkowany w całości lub po rozłożeniu
na poszczególne elementy. Potrójny puf_O to jeden
z tych designerskich gadżetów, których nie może zabraknąć w Twoim domu. Siedź, leż i wypoczywaj, jak
chcesz. Zestaw możesz rozłożyć na pojedyncze poduszki
i wylegiwać się na nich, ale możesz również spiąć je w
całość, uzyskując wysokie siedzisko, idealne w zastępstwie krzesła lub fotela. Wałek, który normalnie służy do wypełnienia wnętrza siedziska, świetnie sprawdzi się również jako podnóżek lub wałek pod głowę.
Produkt jest w 100% polski, zaprojektowany przez naszych rodzimych projektantów i wykonany w Polsce.
Do jego uszycia wykorzystano wysokiej jakości tkaniny odporne na przetarcie, a środek wypełniony hipoalergicznym granulatem. Dostępne są trzy kolory
tkaniny obiciowej, z których możemy wykonać każdą
konfigurację zgodnie z życzeniami zamawiającego.
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wysokość: 48 cm

puf_O indoor

wysokość
pojedynczej
pufy: 16 cm
szerokość: 60 cm

Puf_O Outdoor to zestaw trzech siedzisk i wałka wypełnionego, spiętych sznurem pełniącym rolę
dekoracyjną. Wszystkie elementy mają w środku wkład z mięciutkich, hipoalergicznych granulek, które przesypują się wewnątrz materiału.
Tajemnica pufa_O Outdoor polega na tym, że jest to
produkt wielofunkcyjny. Służy do siedzenia i ma możliwość regulacji wysokości. Służy do leżenia - można go
rozłożyć jako poduszkę do leżenia lub materac relaksacyjny. Służy też do ćwiczeń albo po prostu do wylegiwania się na słońcu. Model ten wykonany jest materiałów umożliwiających wystawienie pufa do ogródka,
na taras, a nawet na piknik do lasu lub na plażę. Wysokiej jakości materiał (kodura) jest nieprzemakalny, odporny na promieniowanie UV i uszkodzenia. Do
uszycia wersji outdoor zastosowaliśmy specjalne nici
„coast dabond”, idealnie nadającej się do zastosowań
outdoorowych. Model dostępny jest w siedmiu kolorach, z których możemy wykonać dowolną konfigurację.

wysokość: 48 cm

puf_O outdoor

wysokość
pojedynczej
pufy: 16 cm
szerokość: 60 cm
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wazon Fly’s Eye
Inspiracją dla wazonu Fly’s Eye był projekt znanego architekta Buckminster Fullera - Kopuła „Fly’s Eye”. Wazon Fly’s Eye składa się z dwóch części: pojemnika na
wodę i ażurowej kopuły. Każdy otwór jest przeznaczony
na osobny kwiat, ale mimo iż są one rozdzielone, korzystają ze wspólnego pojemnika, który został tak zaprojektowany, by łatwo się do niego dolewało wodę i
czyściło po użyciu. Model wykonany z porcelany i barwionej glazury, a górna i dolna część wazonu można
łączyć w różne kombinacje kolorystyczne. Po nałożeniu
kopuły na pojemnik widoczny pozostaje wyłącznie cienki
pasek, nadający wyrazistości całej kompozycji. Produkt
zapakowany jest w ręcznie robiony szary, piankowy worek, ułatwiający bezpieczne przechowywanie wazonu.

wysokość: 16 cm

mały

wysokość
miseczki:
7cm

szerokość: 12,2 cm

wysokość: 23 cm

duży

wysokość
miseczki:
7 cm

szerokość: 12,2 cm

ul. Oleska 35, Dobrodzień 46-380

stół_T
Stół_T dostępny jest w dwóch wersjach: rozkładanej i
nierozkładanej. Wersja stołu rozsuwanego umożliwia
zaoszczędzenie cennej przestrzeni i ugoszczenia większej liczby osób. Wyposażona jest w synchroniczny
system rozsuwania blatu na długość 180 cm. W wersji
nierozsuwanej, stół zajmuje niewiele miejsca, jest lżejszy i doskonale nada się do niewielkiej kuchni lub jadalni dla małej rodziny. Model wykonany jest z jesionu
twardzielowego o charakterystycznej barwie i usłojeniu.
Jego prosta, minimalistyczna konstrukcja jest jednocześnie jego ogromną zaletą, stół sprawdzi się niemal w każdym wnętrzu, niezależnie od przyjętego
stylu i wystroju. Warto podkreślić, że jest to produkt
polski - zaprojektowany i wykonany u nas, z naszego rodzimego drzewa jesionowego. Do stołu polecamy zakup krzeseł_B, będących częścią kompletu.

długość: 130-180 cm

wysokość: 78 cm

szerokość: 80 cm

długość: 130 cm

wysokość: 78 cm

szerokość: 80 cm
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krzesło_B
To krzesło nie jest produkowane - ono jest wykonywane: staranie, z dbałością o detale i wykończenia.
I choć może wydawać się, że to bardzo prosty model, to właśnie w tej prostocie tkwi jego tajemnica.
Model wykonany jest z wysokiej jakości materiałów:
najszlachetniejszego surowca, jakim jest drewno jesionowe, sklejka jesionowej oraz lakierowanej proszkowo blachy stalowej. Krzesło_B polecamy do stołu
kuchennego, do salonu, ale także do pracy przy biurku. Jego ergonomiczny kształt sprawia, że nawet wielogodzinna praca w pozycji siedzącej będzie przyjemna.
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wysokość: 81 cm

Krzesło_B jest efektem pracy polskich projektantów i
rzemieślników. Łączy wygodę z minimalistyczną elegancją. Będzie doskonałym uzupełnieniem stołu_T.
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stół_J

Stół_J
to
efekt
prac
projektantów
biorących udział w warsztatach „Dobry Tydzień Projektanta”
organizowanych
przez
Dobrotekę.
Całość została wykonana z drewna jesionowego i płyty
mdf okleinowanej naturalnym fornirem jesionowym. Do
stołu polecamy zakup ław_J, będących częścią kompletu.
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szerokość: 80 cm

długość: 160,5 cm
grubość
blatu: 12 cm
wysokość całkowita: 77 cm

Stół_J to połączenie lekkich w formie okrągłych
nóg i masywnego, kubicznego korpusu. Dodatkowo blat stołu_J został wyposażony w cztery praktyczne szuflady. Produkt swoim wyglądem odwołuje się
do archetypicznego obrazu stołu, będąc równocześnie nowoczesnym i w pełni funkcjonalnym meblem.
Projektanci skupili się zarówno na funkcjonalności jak i samej linii stylistycznej mebla. Zastosowane elementy idealnie wpisują się w cechy charakterystyczne dla skandynawskiej estetyki.

ława_J

Ława_J
to
efekt
prac
projektantów
biorących udział w warsztatach „Dobry Tydzień Projektanta”
organizowanych
przez
Dobrotekę.
Całość została wykonana z drewna jesionowego i płyty mdf
okleinowanej naturalnym fornirem jesionowym. Do ławy
polecamy zakup stołu_J, będącego częścią kompletu.

długość:

137 cm

szerokość: 35 cm

grubość
siedziska: 6 cm
wysokość całkowita: 43,5 cm

Ława_J to połączenie lekkich w formie okrągłych nóg oraz charakterystycznego siedziska.
Projektanci skupili się zarówno na funkcjonalności jak i samej linii stylistycznej mebla. Zastosowane elementy idealnie wpisują się w cechy charakterystyczne dla skandynawskiej estetyki.
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mentOs
Dwa okrągłe siedziska występujące w dwóch
konfiguracjach,
jako
podwójne
wysokie siedzisko bądź dwie pojedyncze poduchy.
Projekt: Agnieszka Pluszczewicz, Paulina Sobczyk
Wymiary puf mentOs: wysokość: 44 cm, wysokość
pojedynczego
siedziska:
22
cm,
średnica
siedziska:
60
cm.
wysokość: 44 cm

Puf mentOs to dwa okrągłe, wypełnione granulatem
siedziska nawiązujące do stylu skandynawskiego dzięki swojej formie, materiale oraz kolorystyce. Pufy mogą
występować w dwóch konfiguracjach, jako podwójne wysokie siedzisko bądź dwie pojedyncze poduchy.
Istotną rolę w projekcie odgrywa detal w postaci kieszeni, poprzecznych kedrów łączących ze sobą
tkaniny oraz system wiązania oparty na sznurku bawełnianym i dwóch drewnianych guzikach.
Puf mentOs to efekt prac projektantów biorących udział w warsztatach „Dobry Tydzień Projektanta”
organizowanych
przez
Dobrotekę.

średnica
siedziska: 60 cm
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Puf
precel
to
miękkie
siedzisko
inspirowane plecionymi formami. Składa się z jednego wałka wypełnionego kulką silikonową, uformowanego
w kształt wygodnego siedziska z delikatnym oparciem. Występuje w stonowanej kolorystyce, która kontrastuje z wstawkami w intensywnym odcieniu.
Kształt wałka daje możliwość dowolnego formowania siedziska według potrzeb użytkownika, a odpinane pasy pozwalają na spięcie ze sobą całej formy.
Puf precel to efekt prac projektantów biorących udział w warsztatach „Dobry Tydzień Projektanta”
organizowanych
przez
Dobrotekę.
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wysokość całości: 59 cm

Miękkie siedzisko inspirowane plecionymi formami.
Projekt: Agnieszka Pluszczewicz, Paulina Sobczyk
Wymiary puf precel: wysokość: 59 cm, siedzisko: 26 cm
głębokość siedziska: 46 cm, głębokość oparcia: 30 cm.

siedzisko: 26 cm

precel

