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S T Ó Ł  I  S T O L I K

table & coffee table

180x98x78
dąb marinero olejowany
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Włoska stylistyka w Twoim domu

Człowiek od tysiącleci korzystał 
z dobrodziejstwa lasów. Drewno dawało 
nam ciepło, schronienie i inspirowało 
twórczo. Z tej inspiracji powstała 
nawiązująca do włoskiej stylistyki kolekcja 
stołów i stolików Eliteline.
My nie poprawiamy Matki Natury, 
nadajemy jej tylko użyteczny kształt 
i wydobywamy niepowtarzalne piękno.

Italian style in your home

Man has been taking advantage of the 
richness of forest for centuries. Wood has 
been giving us warmth, shelter and 
inspiration to create. The Italian style 
Eliteline collection of tables and coffee 
tables is the outcome of this creative 
inspiration. We do not improve Mother 
Nature, we just give it useful shape and 
bring out its unique beauty.

 ciepło

  wyraźny
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 W N Ę T R Z A

  C H A R A K T E R
120x78x78
orzech naturale olejowany

80x68x38
jesion naturale lakierowany
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Kolekcja Luciano
Mocny akcent każdego wnętrza

Wpuść nowe światło do swojego wnętrza  
z unikalnym stołem i stolikiem Luciano.
Innowacyjne połączenie prostego, 
okleinowanego blatu z drewnianymi, 
profilowanymi nogami nadaje niesamowitej 
lekkości i subtelności. Elegancję formy 
podkreśla głębia naturalnej struktury 
drewna, nadając stołom i stolikom łagodny 
i delikatny wygląd. 

Luciano collection
Distinctive feature of every interior

Let new light inside your interior with our 
exclusive Luciano tables and coffee tables.
An innovative combination of a simple ve-
neered top and profiled wooden legs adds 
lightness and subtlety. This elegant shape 
is highlighted by the depth of natural wood 
structure, giving Luciano tables and coffee 
tables a gentle and delicate look. 

 elegancki
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Szlachetne gatunki drewna: 
dąb, jesion, orzech.
Noble woods: oak, ash, walnut.

Połączenie litego drewna 
i grubego obłogu.
Combination of solid wood 
and thick veneer.

Bogata paleta wybarwień.
Rich colour palette.

Wykończenie powierzchni 
olejowane lub lakierowane.
Oiled or lacquered surface finish.

120 x 78 x 78
orzech naturale olejowany

180x98x78
dąb marinero olejowany

110x68x58
dąb naturale olejowany
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naturale
lakierowany

naturale  
lacquered

 
Kolorystyka wybarwienia może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych barw. 
Jest to spowodowane ograniczeniami techniki druku. Wzornik z kolorami wybarwień 
drewna jest materiałem poglądowym i nie stanowi podstawy do reklamacji. 

Due to the limitations of the printing technique, the finish colours can slightly vary from the 
real furniture finishes. The finish colour samples serve as an illustrative presentation and do 
not constitute the reason for the complaint.

Dostępne wykończenia powierzchni / Available finish palette:

naturale
olejowany

naturale oiled

rossini
lakierowany

rossini
lacquered

cappuccino
lakierowany
cappuccino
lacquered

amaranti
olejowany

amaranti oiled

amaretto
olejowany

amaretto oiled

bianco
olejowany

bianco oiled

caramello
olejowany

caramello oiled

marinero
olejowany

marinero oiled

amaretto
olejowany

amaretto oiled

bianco
olejowany

bianco oiled

naturale
lakierowany

naturale
lacquered

naturale
olejowany

naturale
oiled
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naturale
lakierowany

naturale  
lacquered

naturale
olejowany

naturale oiled

cappuccino
lakierowany
cappuccino
lacquered

amaranti
olejowany

amaranti oiled

amaretto
olejowany

amaretto oiled

bianco
olejowany

bianco oiled

caramello
olejowany

caramello oiled

marinero
olejowany

marinero oiled

naturale
lakierowany

naturale  
lacquered

naturale
olejowany

naturale oiled

rossini
lakierowany

rossini
lacquered

cappuccino
lakierowany
cappuccino
lacquered

     elegancki
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Dostępne wymiary  (cm)

Available dimensions  (cm)

   M I N I M A L I Z M

STOŁY Luciano / Luciano TABLES

długość / length szerokość / width wysokość / heigth

200 98 78

180 98 78

160 88 78

140 78 78

120 78 78

100 68 78

STOLIKI Luciano / Luciano COFFEE TABLES 

długość / length szerokość / width wysokość / heigth

110 68 58

110 68 48

110 68 38

90 68 58

90 68 48

90 68 38

80 68 58

80 68 48

80 68 38

70 58 58

70 58 48

70 58 38

70 48 58

70 48 48

70 48 38

80x68x38
jesion naturale olejowany

120x78x78
orzech naturale olejowany

110 x 68 x 58
dąb naturale olejowany



projekt i druk: Izarysuje.plJeśli nie odpowiada Tobie 
żaden z naszych wymiarów,
prosimy o podanie własnej propozycji...
...Firma Ortus Furniture
wykona go specjalnie dla Ciebie.

If none of the dimensions
is suitable for you, please let us know
about the dimensions wished...
...Ortus Furniture 
will make it especially for you.

Niniejsza oferta nie jest ofertą  
w rozumieniu polskich przepisów 
kodeksu cywilnego. Producent zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania zmian 
konstrukcyjnych oferowanych mebli,  
nie zmieniając ich ogólnego wyglądu.

This offer is not an offer in respect  
of the provisions  of Polish civil code.  
The manufacturer reserves the rights  
to make construction changes in the 
offered models of furniture without 
changing their general look.

ORTUS Furniture

Jeżewo 6A, 89-210 Łabiszyn
 tel. +48 52 324 51 26
 kom. +48 698 768 638 kraj
 kom. +48 604 614 846 kraj 
 kom. +48 662 403 904 eksport
 e-mail: biuro@ortusfurniture.eu

www.ortusfurniture.eu

110 x 68 x 58
dąb naturale olejowany


