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Lekkie kształty i duża funkcjonalność pozwalają zbudować niezo-
bowiązującą atmosferę i sprawiają, że pracownicy lub klienci firmy 
poczują się naprawdę swobodnie. Dzięki hokerom Evora biurowa 
jadalnia czy miejsce nieoficjalnych rozmów stają się ciepłe i przy-
jazne. Ale nie oznacza to rezygnacji z elegancji. Zwiewna linia 
Evory jest szykowna i nowoczesna zarazem.

Interesting shapes and high functionality allow you to create 
an informal atmosphere and put the company’s employees or 
clients at ease. Thanks to the Evora hocker an office, dining hall 
or meeting place becomes warm and friendly, but that does not 
mean giving up elegance. The airy Evora line is both chic and 
modern at the same time. 

Evora jest prostym,  
ale  wygodnym hokerem 
 przeznaczonym do tych miejsc 
w biurze,  którym chcemy  
nadać nieco mniej  formalny 
charakter.

Evora is a simple, comfortable 
barstool, designed for spaces 
within an office that we aim 
to make less formal. 

Jurek Buchacz jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, wydziału Form Przemysłowych. Mieszka 
i pracuje w Norwegii. Laureat wielu nagród i wyróżnień. 
Zaprojektował m.in. krzesło na zimowe Igrzyska Olimpijskie 
w Lillehammer 1994.

Jurek Buchacz is a graduate of Academy of Fine Arts 
in Krakow, the Industrial Forms Department. He lives 
and works in Norway. He is a laureate of many prizes 
and awards. For instance, he designed a chair for winter 
Olympic Games in Lillehammer in 1994.





piękna forma 
 bez formalności



beautiful form 
 without formality



Konstrukcja siedziska i oparcia – wyjątkowy 
komfort siedzenia, uzyskano dzięki zastosowa-
niu profilowanego, sprężystego i odpornego na 

odkształcenia drewna warstwowego.

Seat and back construction  
– the seat owes its exceptional comfort  

to the use of profiled, elastic  
and warp-resistant layered wood panel.

Stabilna chromowana rama – wysoka jakość, 
znajdująca potwierdzenie w dopracowanych 
detalach, gwarantuje elegancki wygląd 
i  wyjątkową trwałość.

Stable, chrome arms – the highest  quality, 
confirmed in the carefully worked out details,  
guaranteeing an elegant appearance  
and exceptional durability.

Podnóżek zabezpieczony antypoślizgową 
nakładką zapewnia stabilne podparcie nóg.

Leg-rest secured with an anti-slip covering 
that ensures stable leg support.

Duży wybór wykończeń elementów drewnianych 
oraz tkanin tapicerskich  sprawia, iż mebel 
 znakomicie pasuje do różnych wnętrz.

A large selection of finishes of wooden 
 elements and upholstery fabrics  means that the 
furniture is an excellent fit in different interiors.  



linia krzeseł Evora line of Evora chairs

Evora 101Evora 100

Evora 100 Evora 101
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