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Cello ujmuje łagodną formą przenosząc w świat harmonii
i naturalnego piękna. Przyjemny dotyk oparcia przywodzi
na myśl instrument powstający w troskliwych rękach
lutnika. Poprzez możliwość doboru detali wykonanych
z drewna lub metalu, Cello integruje się z otoczeniem
tworząc atmosferę dyskretnego luksusu.

The Cello line of furniture will capture your
heart with its soft form, taking you to the
world full of harmony and natural beauty.
Pleasant feel of the backrest brings to mind
an exquisite musical instrument created by
the caring touch of a violin-maker.
The choice of timber or metal detail allows
Cello to integrate even stronger with
the room and to create an atmosphere
of opulence.

Linia szykownych mebli
wypoczynkowych składających
się z fotela, sofy 2-osobowej oraz
sofy 3-osobowej. Uzupełnieniem
kolekcji jest zestaw stolików
doskonale współgrających ze
wszystkimi elementami linii Cello.
Duży wybór wykończeń
powoduje, że mebel znakomicie
komponuje się z wnętrzami
biurowymi.

A line of elegant lounge
furniture comprises
an armchair, a 2-seater sofa
and a 3-seater sofa.
The collection is supplemented
by a set of coffee tables,
beautifully integrated with all
elements of the Cello line.
A vast range of finishings allows
the Cello line to beautifully
blend with the office interiors.

Cello fotel
Cello armchair
84 × 75 cm
79 cm
43 cm

wymiary zewnętrzne

43 cm
12 mm

152 × 75 cm

external dimensions

wysokość

79 cm

height

wysokość siedziska

43 cm

seat height

Cello stolik ø 80
Cello coffee table ø 80
ø 80 cm

Cello sofa 2-osobowa
Cello 2-seater sofa

wymiar blatu
tabletop dimensions
wysokość

height

grubość blatu
tabletop thickness

wymiary zewnętrzne
external dimensions

43 cm
12 mm

185 × 75 cm

wysokość

79 cm

height

wysokość siedziska

43 cm

seat height

Cello stolik ø 90
Cello coffee table ø 90
ø 90 cm

Cello sofa 3-osobowa
Cello 3-seater sofa

wymiar blatu
tabletop dimensions
wysokość

height

grubość blatu
tabletop thickness

Nogi przednie siedzisk wykonane z chromowanych rur stożkowych lub barwionego
drewna. Tylne nogi wykonane z chromowanych rur. Komfort użytkowania zapewnia
konstrukcja siedziska, w którym użyto
sprężyn stożkowych. Blaty stolików będących uzupełnieniem zestawu wykonano z
przezroczystego lub matowego szkła.
Nogi stolika wykonane w całości z
chromowanych rur lub barwionego
drewna z chromowanym pierścieniem.

wymiary zewnętrzne

external dimensions

wysokość

height

wysokość siedziska

seat height

Cello stolik (pomocnik)
Cello small table
45 × 39 cm
63 cm
5 mm

wymiar blatu
tabletop dimensions
wysokość

height

grubość blatu

tabletop thickness

Front legs of the seats are made of chromium coated conical pipes or of stained
timber. Back legs are made of chromium
coated pipes. The comfort of seats is
assured by the seat’s structure in which
the conical springs are used. Tabletops of
the tables supplementing the series are
made of clear or opaque glass. Table legs
are made entirely of chromium coated
pipes or of stained timber decorated with
chromium coated metal ring.
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