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Stół drewniany ze starego
drewna i stali Trofim
Cena

3 090,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 5 dni

Numer katalogowy

STO_TRO_001

Kolekcja

Trofim

Wysokość

78 cm

Długość

144 cm

Szerokość

90 cm

Grubość blatu

3,5 cm

Materiał blatu

Lite stare drewno

Struktura powierzchni blatu

Strukturyzowana

Rodzaj wykończenia blatu

Wosk

Kolor blatu

Ciemny dąb

Materiał nóg

Stal

Struktura powierzchni nóg

Gładka

Rodzaj wykończenia nóg

Lakier

Kolor nóg

Czarny satyna

Możliwość zamówienia w
innym kolorze
Dostępny również na
wymiar
Dowolne wykończenie i
struktura
Odwzorowanie kolorów

Przez wzgląd na naturalny charakter
produktu jego kolorystyka może się
nieznacznie różnić od prezentowanej na
zdjęciach.

Opis produktu
Kolekcja TROFIM
Trofim to starosłowiańskie imię używane dawniej na Kresach Wschodnich – tam, gdzie powstają Meble Niezwykłe.
Kolekcja Trofim to połączenie naturalnego drewna oraz solidnej stali.
Do stworzenia kolekcji Trofim użyliśmy starych, mocnych desek z podlaskich chat. Po starannym oczyszczeniu i opracowaniu zostały one
pokryte wysokiej jakości woskiem, który wydobył piękne usłojenie drewna, a jednocześnie zabezpieczył je na lata przed wilgocią i
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uszkodzeniami. Drewno nosi ślady swojej historii, które zawsze staramy się dla Państwa zachować: otwory po gwoździach, żłobienia po
oryginalnych łączeniach, cyfry wyryte przez ówczesnego cieślę, ścieżki wydeptane przez korniki… Są to tzw. "smaczki" nadające meblom
charakter wyjątkowy i niepowtarzalny.
Pięknie wybarwione drewno mebli Trofim w połączeniu z masywnymi, ręcznie spawanymi i malowanymi stalowymi nogami tworzy kompozycję
prostą i ciepłą, a jednocześnie nowoczesną.
Meble z kolekcji Trofim doskonale pasują zarówno do surowych wnętrz industrialnych, jak i bardziej tradycyjnych czy rustykalnych. Stół
sprawdzi się również w roli biurka, tworząc ciekawy akcent w minimalistycznie urządzonym pokoju do pracy. Trofim zaskakuje swoją prostotą i
oryginalnością. Ustawiony w betonowym apartamentowcu miejskiej dżungli przełamie jego urbanistyczny charakter i pozwoli zachować kontakt
z naturą.
Wyjątkowość i niepowtarzalność każdego mebla, który wychodzi z MANUFAKTURY HOLZ & WOOD, jest potwierdzona Certyfikatem
Oryginalności z jego unikalnym numerem. Otrzymujecie go Państwo od nas wraz z zakupionym meblem.

Dlaczego Manufaktura Holz & Wood ...
To tylko 6 z wielu powodów, dla których warto wybrać Manufakturę Holz &
Wood
1. Otrzymujesz Mebel Niezwykły – jedyny taki na świecie. Nie z fabryki, lecz z niewielkiej
pracowni stolarskiej.
2. Każdy mebel wykonujemy ręcznie w naszej stolarni na wschodnich kresach Polski, przy
użyciu wysokiej klasy sprzętu i materiałów.
3. Gwarantujemy staranne i solidne wykończenie.
4. Zamawiając meble ze starego drewna postępujesz ekologicznie, chroniąc naturę.
5. Wyjątkowy mebel z litego drewna od Manufaktury Holz & Wood wprowadzi do Twoich
wnętrz niezwykły klimat spokoju i łączności z naturą.
6. Dotrzymujemy obietnic i realizujemy zlecenia terminowo.
Przekonaj się już dzisiaj i zamów swój Mebel Niezwykły.
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