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W swojej prostej i klasycznej linii, Zone nawiązuje
do najlepszych tradycji designu. Nie dominuje nad
wnętrzem, ale subtelnie je uzupełnia i ożywia, nadając
indywidualny charakter. Zarówno fotel, jak i sofa
nawiązują do krzesła Zen, tworząc wspólnie spójną
aranżację. To połączenie, które tworzy atmosferę
otwartości, spokoju i harmonii w każdym wnętrzu.

With its simple and classical lines the Zone
makes reference to the finest traditions of
design. It does not dominate the interior but
complements and enlivens it subtly, giving
it an individual character. Both the armchair
and the sofa correspond with the Zen chair,
together they make for a great arrangement.
The combination evokes an atmosphere of
openness, calmness and harmony.

Sofy Zone to doskonałe proporcje lekkości i wygody. Prosta
forma i stabilna konstrukcja
zapewniają poczucie komfortu
i bezpieczeństwa. Wystarczy
usiąść, by przenieść się do
strefy wygody.

Zone sofas offer an excellent
proportions of lightness to
comfort. The simple form and
stable structure provide a sense
of luxury and safety. Just take
a seat and you will be taken to
the comfort zone.

Zone fotel
Zone armchair
64 × 65 cm

Zone sofa 2-osobowa
Zone 2-seater sofa

wymiary zewnętrzne
external dimensions

130 × 65 cm

wymiary zewnętrzne
external dimensions

80 cm

wysokość
height

80 cm

wysokość
height

46 cm

wysokość siedziska
seat height

46 cm

wysokość siedziska
seat height

Zone stolik 55 x 55
Zone coffee table 55 x 55
55 x 55 cm

Zone stolik 55 x 110
Zone coffee table 55 x 110

wymiar blatu
tabletop dimensions

55 x110 cm

wymiar blatu
tabletop dimensions

46 cm

wysokość
height

46 cm

wysokość
height

25 mm

grubość blatu
tabletop thickness

25 mm

grubość blatu
tabletop thickness

Linia sof Zone składa się z fotela, sofy
2-osobowej oraz dwóch stolików kawowych
które wykończone mogą być melaminą lub
fornirem. Rama siedzisk wykonana została
w całości z chromowanych nóg o przekroju
okrągłym, podłokietniki natomiast z litego
drewna bukowego, bejcowanego na jeden
z ośmiu dostępnych kolorów. Komfort
użytkowania zapewnia konstrukcja
siedziska i oparcia, w której użyto gąbki
o odpowiedniej gęstości i grubości.

The Zone line of sofas includes an armchair, a 2-seater sofa and two coffee
tables which can be finished in melamine or veneer. Seat frame is composed
of chromium-plated legs with a circular
cross-section, while armrests are made
from beech wood stained to one of eight
available colours. The comfort is ensured
by the structure of seat and backrest fitted with foam of the right density and
thickness.

Sofy Zone nawiązują wspólnymi cechami
designu do linii krzeseł Zen.

Zone sofas correspond with the Zen chair
line from Nowy Styl’s product range with
which they share the same design features.

