stół nierozkładany 200x100x78
dąb naturale olejowany

STÓŁ I STOLIK

PAOLO
table & coffee table

www.ortusfurniture.eu

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.

blat lity
solid wood top

stolik 80x80x48
dąb naturale olejowany

blat obłogowany
veneered top

widoczna grubość blatu głównego 1,2 cm
visible main top tickness 1,2 cm
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stół rozkładany Ø 120-200x78 (2x40)
dąb naturale olejowany

subtelna
FORMA

ponadczasowy
STYL

stół nierozkładany Ø 120x78
dąb marrone olejowany

www.ortusfurniture.eu
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Kolekcja Paolo

Paolo collection

Ponadczasowa elegancja

Timeless elegance

Dodając stół lub stolik z kolekcji Paolo kompletnie zmieniasz wygląd i klimat swojego
wnętrza. Wykonany z wysoko cenionych
gatunków drewna i wyselekcjonowanych
oklein nadaje naturalny i niepowtarzalny
charakter każdemu pomieszczeniu. Delikatne zaokrąglenia blatów i nóg komponują się w perfekcyjną sylwetkę mebla, który
nie tylko wyróżnia się doskonałością formy,
ale przede wszystkim pełną użytecznością
i funkcjonalnością. Zaletą stołu jest możliwość jego przedłużania dostawkami z obydwu stron lub wkładkami środkowymi.

By choosing a Paolo table or coffee table,
you completely change the look and
atmosphere of your interior. Manufactured
of highly prized woods and selected
veneers, it offers natural and unique
character to every interior. Delicately
rounded tops and legs create a perfectly
shaped piece of furniture, which stands out
not only with its exquisite form but, above
all, utter usefulness and functionality.
To top it all, the table may be extended by
fixing leaves on its both ends or by adding
central inserts.

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

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

stół nierozkładany 160x90x78
dąb naturale olejowany
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stolik 120x70x58
jesion cappuccino lakierowany

Stoły rozkładane
z dostawką
Tables with extension leaf

Stoły rozkładane
z wkładkami środkowymi
Extendable tables with central
inserts

stół rozkładany 160-340x90x78 (4x45)
dąb naturale olejowany

www.ortusfurniture.eu
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stół nierozkładany 180x90x78
dąb marrone olejowany

stół z dostawką 200-250x100x78 (1x50)
dąb naturale olejowany

Blaty prostokątne
lub okrągłe
Rectangular or round tops

Surowiec drzewny tylko
z certyfikowanych źródeł
Wood only from certified sources

Łatwy i szybki montaż
Easy and quick assembly

Powierzchnia blatu
gładka lub szczotkowana
Smooth or brushed top surface

50x70 cm
50x80 cm
50x90 cm
50x100 cm
50x120 cm
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40x70 cm
40x80 cm
40x90 cm
40x100 cm
40x120 cm

25 cm

35 cm

45 cm

maskownica
masking slat

30x70 cm
30x80 cm
30x90 cm
30x100 cm
30x120 cm

www.ortusfurniture.eu

stół z dostawką 200-250x100x78 (1x50)
dąb naturale olejowany
dostawka
table extension

stolik 120x70x48
jesion rossini lakierowany

www.ortusfurniture.eu
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stolik 80x80x48
dąb amaranti olejowany

stół nierozkładany Ø 100x78
dąb dziki marinero olejowany

Szeroka oferta rozmiarowa
Wide dimensions choice

Meble pod indywidualne
zamówienie
Customized furniture

stół rozkładany Ø 100-180x78 (2x40)
dąb dziki naturale olejowany
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Bogata paleta wybarwień
Rich colour palette

Wykończenie powierzchni
olejowane lub lakierowane
Oiled or lacquered surface finish

stół nierozkładany 80x80x78
jesion amaretto olejowany

www.ortusfurniture.eu
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Dostępne wymiary (cm)
Available dimensions (cm)
Stoły nierozkładane
Fixed tables
240 x 100 x 78
220 x 100 x 78
200 x 100 x 78
180 x 90 x 78
160 x 90 x 78
140 x 80 x 78
120 x 70 x 78
120 x 120 x 78
100 x 100 x 78
90 x 90 x 78
80 x 80 x 78

stolik 80x80x48
jesion amaretto olejowany

stół rozkładany 80-160x80x78 (2x40)
jesion amaretto olejowany

Dostawki do stołów
nierozkładanych

Coffee tables

ø130 x 78

130 x 130 x 58

ø120 x 78

130 x 130 x 48

40 x 100

ø110 x 78

30 x 100

ø100 x 78

50 x 90

ø90 x 78

40 x 90
30 x 90
50 x 80
40 x 80

ø80 x 78
ø70 x 78

130 x 130 x 38
130 x 70 x 58
130 x 70 x 48
130 x 70 x 38
120 x 70 x 58
120 x 70 x 48
120 x 70 x 38

30 x 80

Stoły okrągłe rozkładane

50 x 70

Extendable round tables

110 x 110 x 48

40 X 70

ø130 - 210 x 78 (2x40)

110 x 110 x 38

30 X 70

ø130 - 290 x 78 (4x40)

110 x 70 x 58

ø120 - 200 x 78 (2x40)

110 x 70 x 48

ø120 - 280 x 78 (4x40)

110 x 70 x 38

Stoły rozkładane
Extendable tables
180 - 360 x 90 x 78 (4x45)
180 - 270 x 90 x 78 (2x45)
160 - 340 x 90 x 78 (4x45)

ø110 - 190 x 78 (2x40)
ø110 - 270 x 78 (4x40)
ø100 - 180 x 78 (2x40)

160 - 250 x 90 x 78 (2x45)

ø100 - 260 x 78 (4x40)

140 - 320 x 80 x 78 (4x45)

ø90 - 170 x 78 (2x40)

140 - 230 x 80 x 78 (2x45)
120 - 300 x 70 x 78 (4x45)
120 - 210 x 70 x 78 (2x45)
90 - 270 x 90 x 78 (4x45)

ø90 - 250 x 78 (4x40)

110 x 110 x 58

100 x 100 x 58
100 x 100 x 48
100 x 100 x 38
100 x 60 x 58
100 x 60 x 48
100 x 60 x 38
80 x 80 x 58

ø80 - 160 x 78 (2x40)

80 x 80 x 48

ø80 - 240 x 78 (4x40)

80 x 80 x 38

90 - 180 x 90 x 78 (2x45)
80 - 240 x 80 x 78 (4x40)
80 - 160 x 80 x 78 (2x40)
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DĄB / Oak

50 x 100

Round tables

Dostępne wykończenia powierzchni / Available finish palette:

DĄB DZIKI/ Wild oak

30 x 120

Stoliki

Wkładki i dostawki przechowywane poza stołem.
The inserts and extensions stored outside the table.

naturale
lakierowany
naturale
lacquered

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

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

marrone
olejowany
marrone
oiled

naturale
lakierowany
naturale
lacquered

naturale
olejowany
naturale
oiled

rossini
lakierowany
rossini
lacquered

cappuccino
lakierowany
cappuccino
lacquered

amaretto
olejowany
amaretto
oiled

bianco
olejowany
bianco
oiled

marrone
olejowany
marrone
oiled

marrone
olejowany
marrone
oiled

JESION / Ash

50 x 120
40 x 120

Stoły okrągłe

ORZECH / Walnut

Fixed table extensions

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.

naturale
lakierowany
naturale
lacquered

naturale
olejowany
naturale
oiled

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.
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Jeśli nie odpowiada Tobie
żaden z naszych wymiarów,
prosimy o podanie własnej propozycji...
...Firma Ortus Furniture
wykona go specjalnie dla Ciebie.

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.

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.

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.

stolik 80x80x48
dąb amaranti olejowany

stół nierozkładany 80x80x78
dąb amaranti olejowany

ORTUS Furniture
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

