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Stó³ SUSHI

Dziêki zastosowaniu aluminiowej kon-
strukcji przypominaj¹cej budowê pla-
stra miodu blat jest lekki, cieniutki
i bardzo wytrzyma³y. Nie odkszta³ca siê
nawet przy d³ugoœci prawie 3 m. Stela¿
tego sto³u wykonany jest z wysokiej
klasy aluminium anodowanego. Wiele
rozmiarów i wersji do wyboru.

FATA

Krzes³o wykonane z pianki poliure-
tanowej pokrytej w ca³oœci najwy¿szej
jakoœci skór¹ w 11 kolorach do wy-
boru. Dostêpna równie¿ wersja dwu-
kolorowa z bokami w kolorze koœci
s³oniowej.
Obok wielu nowoczesnych i niespoty-
kanych modeli mebli, CUBE oferuje

równie¿ takie wzory, które istniej¹ ju¿
od dziesi¹tek lat i s¹ bez trudu rozpo-
znawane.
Dla osób ceni¹cych drewno w nowo-
czesnej formie mamy krzes³a TAJ wraz
ze sto³em o takiej samej nazwie.
Meble te wykonane z drewna dêbowe-
go wystêpuj¹ w swym naturalnym
wybarwieniu jak równie¿ w kolorze
wenge czy dêbu bielonego. Profilowa-
ne krzes³a wykoñczone s¹ tak, aby
z ka¿dej strony prezentowa³y siê
korzystnie. 

SMART

Ergonomiczne krzes³o wykonane
w ca³oœci z technopolimeru w trzech
kolorach: ciemnym br¹zie, bieli i czer-
wieni. Wykorzystanie najnowszych
technologii do produkcji tego krzes³a
pozwoli³o na po³¹czenie stylu i wygody.

BOMBO STOOL

To sto³ki barowe obrotowe wykonane
z tworzywa ABS z regulacj¹ wysokoœci
siedziska od 50 do 73 cm. Dostêpne
w 12 kolorach. Mo¿liwe równie¿ wersje
bez regulacji wysokoœci, mocowane
na sta³e do pod³o¿a, z systemem
samodzielnego powrotu siedziska do
pozycji wyjœciowej, z polerowanego
polikarbonatu czy z polerowanego
aluminium.

C U B E

CUBE to pierwszy sklep detaliczny
nale¿¹cy do firmy SPRINGER, która
od 1996 roku zajmuje siê importem
i sprzeda¿¹ mebli gastronomicznych
i ogrodowych. Partnerami firmy s¹
w wiêkszoœci firmy w³oskie, ale wspó³-
pracuje ona równie¿ z polskimi produ-
centami.
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Niespotykana ró¿norodnoœæ mebli
zaspokoi potrzeby zarówno klientów
lubi¹cych meble luksusowe jak i tych
ceni¹cych minimalizm czy lubi¹cych
rzeczy odwa¿ne i niekonwencjonalne.
Krzes³a, sto³ki barowe i sto³y wykona-
ne z materia³ów najwy¿szej jakoœci
nadadz¹ ka¿demu wnêtrzu niepowta-
rzalny klimat. W¹ska specjalizacja
sklepu pozwala na stworzenie boga-
tej oferty niebanalnych wzorów. 

CUBE
Sitting Solutions
Blue City, piêtro 2
Al. Jerozolimskie 179, Warszawa
www.cube.waw.pl
tel. (22) 311 78 70
faks (22) 311 78 71

ADRES  F IRMY:

INFORMACJE
DODATKOWE

Stó³ SUSHI – proj. Bartoli Design – w jednej ze
swoich wersji – HONEYCOMB;

Krzes³o FATA – proj. Monica Graffeo SMART – proj. Archirivolto

BOMBO STOOL – proj. Stefano Giovannoni

Stó³ TAJ XT, krzes³a TAJ – proj. Tom Kelley

150


