
VERONI
stolik pomocniczy

KARTA PRODUKTU



- w wersji naturalny dąb i orzechowy
   dąb, występuje czarny pasek na łuku
   blatu

VERONI
Stolik Pomocniczy

PALETA KOLORÓW

MATERIAŁY PROJEKT

STOLIK POMOCNICZY  -  VERONI

Baza mebla:
- płyta meblowa fornirowana

Wykończenie: 
- dębowy fornir typu flader
- bejca, lakier oraz lakier ochronny

Autorzy:
Fondu Ewelina Madalińska
& Weronika Wojnarowicz

Produkcja:
Wyprodukowano w Polsce 
w lokalnej manufakturze.

Rok:

 

2022

Weronika Wojnarowicz
Industrial & Product Designer

BURGUNDY
RAL 3009

VERY PERI
NCS S 3040-R70B

YELLOW MELLOW
NCS S 0540-Y10R

OLIVE GREEN
RAL 6021 

BABE BLUE
NCS S 1040-B

OFF BLUE
NCS S 2010-B50G

JASNY DĄB
lakier bezbarwny

VULCANIC
NCS S 8500-N

ORZECHOWY DĄB
bejca orzechowa
i lakier bezbarwny

Stolik Veroni wersja w naturalnym dębie Stolik Veroni rodzina kolorów nowej palety Fondu

Projektantka produktu, innowacji i usług. 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
Łódzi wydziału Sztuk Projektowych. 
Asystentka w pracowni Modelowania 
procesów użytkowych na ASP Łódź.  
Pasjonatka sztuki, technologii i zrówno-
ważonego projektowania.

bryła mebla może wpisać się we wnętrza Twojego salonu, sypialni czy biura. 
Veroni jest stolikiem podręcznym, nocnym czy stojakiem na kwiaty. Mebel 
składa się z arkadowych elementów, kolumn zakończonych łukiem, 
zwieńczonych lekko zaoblonym blatem niczym arkady z włoskich miast. 
Projektując nowy produkt, zwracaliśmy szczególną uwagę na jak najmniejsze 
zużycie surowca naturalnego. Odpady, subtelnie wykorzystaliśmy do 
wzmocnienia konstrukcji. Powierzchnia to naturalny fornir z widoczną fakturą 
drewna, zauważalną nawet w wersjach kolorystczcznych. Stolik Veroni to 
odsłona nowych kolorów Fondu. 

Wybarwienia na fornirze dębowym typu flader, z widoczną strukturą drewna.  
Kolory z palety NCS i RAL. Jesteśmy otwarci na personalizowanie kolorów.

W naszej palecie wybarwień znajdziecie propozycje bazowe: jasny dąb, 
orzechowy dąb oraz głęboki grafit Vulcanic. W barwach chłodnych 
oferujemy stonowany Off Blue, romantyczny Olive Green oraz żywiołowy 
Babe Blue. Uzupełnieniem palety są barwy ciepłe: ożeźwiający żółty Yellow 
Mellow, głęboki Burgundy oraz kolor przyszłości Veri Peri. Tą kompozycją 
wprowadzamy świeżość i lekkość do naszej palety.
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Stolik Veroni Madery 190,
paneli ściennych Pannelli Raggi oraz doniczki Primavera.

Stolik Veroni w towarzystwie kultowego fotela RM58
Romana Modzelewskiego z 1958 roku.

Stolik Veroni w towarzystwie ponadczasowego krzesła siatkowego 
projektu Henryk Sztaby z 1968.

VERONI
Stolik Pomocniczy
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PIELĘGNACJA

UŻYTKOWANIE
Stolik pomoczniczy Veroni to uniwersalny mebel do przechowywania 
drobnych przedmiotów. Na meblu nie powinno się siadać oraz stawać. 
Stelaz najlepiej podkleić filcowymi podkładkami tak by przy 
przesuwaniu mebla stal nie uszkodziła nawierzchni oraz nóg stołu.

Powierzchnię mebla należy czyścić miękką wilgotną szmatką. W razie 
potrzeby użyj środka czystości, dedykowanego do danego materiału, 
jednak unikaj środków z alkoholem, amoniakiem, zazwyczaj mogą mieć 
wpływ na wybarwienia. Po czyszczeniu najlepiej mebel wytrzeć do 
sucha, miękką szmatką. W razie poplamienia powierzchni, usuń ją 
szybko. Uważaj na ostre przedmioty oraz chroń powierzchnie przed 
rozgrzanymi przedmiotami np. garnki. 
  

tel: +48 787 026 655

KONTAKT

www.fondu.store

Nasze meble na każdym etapie produkcji traktujemy                  
z wyjątkową czułością, wierząc że wydłużamy ich życie. 
Dlatego mamy dla Was kilka cenych rad.   


