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COMBINE
Łączenie. I swoboda wyboru. Stolik do kawy, który jest najlepszym rozwiązaniem. 
Mając na uwadze zarówno pomieszczenie, jak i funkcję oraz wygląd. Pasuje  
do sofy, siedziska lub fotela. Dla grup i pojedynczych osób. Na spotkania i przerwy. 
Combine to stolik, które oferuje wiele możliwości. Urozmaica. I łączy. Pięć 
różnych kształtów blatu. Trzy różne rodzaje nóg. Dwie wysokości. Naturalne 
drewno łączy się z gładką stalą. Proste linie i łagodne zaokrąglenia. Pociągająca 
harmonia materiałów i designu. Dzięki której można stworzyć własny stolik. 
Połączenie idealne.

STWÓRZ WŁASNY STOLIK
Combine to stolik zaprojektowany, by tworzyć różne połączenia. Łącząc  
ze sobą różne ramy i blaty, można zbudować własny model. Atrakcyjne 
wzornictwo wszystkich elementów daje tyle możliwości, że łatwo 
zaprojektować swój własny stolik do kawy zgodnie z indywidualnymi 
wymaganiami. Można znaleźć optymalne rozwiązanie i styl. Nie tylko jeśli 
chodzi o wykończenie i design, lecz także wielkość i funkcje. Stolik do kawy 
dostępny w różnych rozmiarach, kolorach, kształtach i wysokościach. 
O prostych lub zaokrąglonych krawędziach. Ze stalowymi lub drewnianymi 
detalami. Pasuje do różnych kanap, foteli i siedzisk. Różnorodność dostępnych 
wariantów sprawia, że system ten jest elastyczny i pasuje do wielu 
pomieszczeń. Różnych rodzajów spotkań. Odpoczynku albo spontanicznej 
rozmowy. W mniejszych lub większych grupach. 
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ZACHĘCA DO SPOTKAŃ
Stoliki do kawy z rodziny Combine charakteryzują się atrakcyjnym i eleganckim designem. Czysta 
i prosta forma zachęca do spotkań. Zwraca uwagę, jednocześnie dobrze się łączy z różnymi typami 
siedzisk. Kilka mniejszych okrągłych stolików z fotelami łatwo zaaranżować jako przestrzeń  
do siedzenia w holach, recepcjach czy kawiarniach. Tworzą sympatyczny i towarzyski nastrój. Są 
funkcjonalne, a zarazem estetyczne. Służą do relaksu, spotkań i rozmów. 
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RELAKS. SPOTKANIA. ROZMOWY.
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ROZMOWY LUB RELAKS
Dzisiejsze miejsca pracy wymagają dynamiki, elastyczności i harmonii. Grupy złożone z różnych 
stolików do kawy, foteli oraz sof zachęcają ludzi do rozmowy i spotykania się w mniejszych bądź 
większych zespołach. Tworzą miejsca do pracy lub na przerwę. Gdzie można odetchnąć. Zastanowić się 
przez chwilę. Albo zrobić sobie przerwę na kawę. Energetyzujące i przyjemne środowisko pracy. Stoliki 
do kawy Combine zostały tak zaprojektowane, aby funkcjonować pojedynczo i w grupach. Nadają się 
równie dobrze do biura, jak i do przestrzeni prywatnej. Można tworzyć ciekawe i atrakcyjne aranżacje, 
korzystając z różnorodności ich kształtów i barw. Połączenie różnych tworzyw, detali, rodzajów 
wykończeń i tkanin oraz linii i kształtów daje poczucie harmonii i spójności. Razem wzmacniają 
wartości, stanowiące ważny element firmowej kultury. Są jak kawałek domu w pracy.
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  NOGI W FORMIE RUREK NOGI ZWĘŻANE NOGI GIĘTE
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WIELKA RÓŻNORODNOŚĆ
Zaletą stołów Combine jest bogaty wybór możliwości, dzięki czemu łatwo znajdź właściwą aranżację. 
Blaty są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach. Z fazą lub bez. W kolorach: dąb, brzoza, buk lub 
biel. Stoły mają proste lub gięte rogi. Stalowe lub drewniane. Dwie różne wysokości do wyboru 
w zależności od miejsca przeznaczenia.



WYSOKOŚCI
Modele na trzech nogach dostępne są w dwóch 
wysokościach. 450 mm i 550 mm. Dzięki temu 
można je wstawiać do różnego rodzaju pomiesz-
czeń, w połączeniu z różnymi rodzajami siedzisk. 
Różne style, różne funkcje. 

BLATY
Do wyboru jest pięć różnych blatów. Okrągłe, 
prostokątne lub kwadratowe. Z prostymi  
lub zaokrąglonymi narożnikami. Dostępne są 
blaty wykonane z trzech różnych materiałów, 
w różnych kolorach. Zawsze można znaleźć taki 
model, który najlepiej nam odpowiada.

BLAT O PODCIĘTEJ KRAWĘDZI
Blaty mogą mieć proste lub podcięte krawędzie. 
Krawędzie o ściętym profilu nadają stolikowi 
lekkości i przyciągają uwagę. 

RÓŻNE RAMY 
Do wyboru są trzy różne rodzaje nóg w zależno-
ści od rodzaju blatu i wykończenia. Nogi gięte  
i w formie rurek wykonane są z metalu, dostępne 
w wariancie prostym lub zaokrąglonym. Nogi 
zwężane są drewniane, charakteryzują się pro-
stą i elegancką formą. 
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FUNKCJE I OPCJE
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MATERIAŁ

biały 

chrom

czarny

srebrnoszary

biały 

brzozabrzoza

buk

dąb

dąb

LAMINATDREWNO METAL
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Tube Twist Taper
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BLATY

MDF
Laminat. Biały, dąb, buk, brzoza.
Całkowita grubość 22 mm

Płyta wiórowa
Laminat. Biały, dąb, buk, brzoza.
Całkowita grubość 22 mm
Laminowana krawędź

Lite drewno
Dąb, brzoza
Całkowita grubość 20 mm

STOLIK COMBINE
BLAT Blaty z serii Combine są dostępne w 5 rozmiarach i 3 różnych materiałach. Laminowana płyta wiórowa z prostymi krawędziami. Laminowany blat z płyty MDF  
ze ściętymi krawędziami i zaokrąglonymi narożnikami (promień 30 mm). Blaty z litego drewna ze podciętymi krawędziami i zaokrąglonymi narożnikami o promieniu 30 mm. 
RAMA NOŚNA Wysokość: 450/550 mm. Biały, czarny, srebrny, chromowany NOGI Rurki, gięte, zwężane. WYSOKOŚĆ STOLIKA: 450/550 mm NALEŻY DO RODZINY Combine 
JEDNOSTKA mm. PROJEKT The Snowroom

NOGI

MDF
Płyta wiórowa
Lite drewno

600 Ø

MDF
Lite drewno

Narożnik 30 mm
600 x 600 mm

MDF
Płyta wiórowa
Lite drewno

800 Ø

MDF
Lite drewno

Narożnik 30 mm
800 x 800 mm

MDF
Lite drewno

Narożnik 30 mm
600 x 1200

Płyta wiórowa
600 x 1200

Płyta wiórowa
600 x 600 mm

Płyta wiórowa
800 x 800 mm
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