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Quattro to komfortowa, a jednocześnie bardzo stylowa
sofa, która wniesie do biura niecodzienną wygodę
i stanie się towarzyszką chwil wypoczynku. Łagodnie
wyprofilowane linie i obszerne powierzchnie zapraszają
do niczym nieskrępowanego relaksu. Quattro to sofa,
która wprowadza do biurowego wnętrza czwarty wymiar –
czasoprzestrzeń odprężenia.

Quattro is a comfortable and stylish sofa, which brings
functionality to the office. The Quattro will become
a companion for moments of rest. The gently profiled line
and large surface invite the user to without restriction.
Quattro is a sofa that brings a fourth dimension to the
office interior – a spacetime of relaxation.

Quattro to komfortowe meble
wypoczynkowe o klasycznej
linii wzorniczej. W skład kolekcji
wchodzą fotel, sofa 2-osobowa,
2,5-osobowa oraz 3-osobowa.
Uzupełnieniem linii są stoliki
z fornirowanym blatem oraz
metalowymi, chromowanymi
nogami. Bogactwo wykończeń
pozwoli na idealne dopasowanie
mebli do każdego otoczenia.

Quattro is comfortable lounge
furniture crafted in a classic
line. The collection includes an
armchair, 2-seat sofa, 2.5-seat
sofa and 3-seat sofa. Completing
the line are tables with veneer
tabletops and chrome-plated
metal legs. A wide range of
finishes allows it to adapt ideally
to any surrounding.

Quattro fotel
Quattro armchair
99 × 99 cm
88 cm
44 cm

wymiary zewnętrzne

external dimensions

wysokość

height

wysokość siedziska

seat height

Quattro sofa 2,5-osobowa
Quattro 2.5-seat sofa
198 × 99 cm

wymiary zewnętrzne

external dimensions

Quattro sofa 2-osobowa
Quattro 2-seat sofa
160 × 99 cm
88 cm
44 cm

wymiary zewnętrzne

external dimensions

wysokość

height

wysokość siedziska

seat height

Quattro sofa 3-osobowa
Quattro 3-seat sofa
219 × 99 cm

88 cm

wysokość
height

88 cm

44 cm

wysokość siedziska
seat height

44 cm

wymiary zewnętrzne
external dimensions
wysokość

height

wysokość siedziska

seat height

Drewniana konstrukcja mebli oparta
jest na nogach wykonanych z metalu lub
drewna. W siedziskach zastosowano
sprężyny faliste oraz formatki bonella,
które powodują, że meble zachowują swą
pierwotną formę nawet po długim okresie
użytkowania. Pokrowce oparcia i siedziska
mogą być zdejmowane do czyszczenia.

Quattro stolik 80 × 80
Quattro table 80 × 80
80 × 80 cm
41 cm
40 mm

wymiary blatu
table top dimensions
wysokość
height
grubość blatu
table top thickness

Quattro stolik 75 × 130
Quattro table 75 × 130
75 × 130 cm
41 cm
40 mm

wymiary blatu
table top dimensions
wysokość
height
grubość blatu
table top thickness

The wooden construction of the furniture
is supported by legs made from metal
or wood. Corrugated springs and Bonell
springs are used in the seats, which
allows the furniture to keep its original
form even after long periods of use. The
back and seat covers can be removed for
cleaning.
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