
DUO
stolik kawowy

KARTA PRODUKTU



DUO

PALETA KOLORÓW

MATERIAŁY

PROJEKT

Blat księżycowy: marmur Bianco Ibiza 2 cm
Blat okrągły: drewno - lita dębowa klejonka
Nogi: stal malowana proszkowo  

WYKOŃCZENIE
Marmur: szczotkowany z połyskiem
Drewno: lakier naturalny* lub w wybranym kolorze.**
Stal: lakier czarny mat z delikatną fakturą ziarna
 

Autorzy: Fondu x studio Pawlak & Stawarski
Produkcja: mebel wyprodukowany w Polsce
Rok: 2022

Istnieje możliwość personalizacji zestawienia kolorystycznego
na konfiguratorze w sklepie internetowym.

Pawlak & Stawarski
Product Designer

Autorskie studio duetu Pawlak 
Stawarski zajmującym się 
projektowaniem produktu. 
Łączymy różne cechy i 
temperamenty w atmosferze 
twórczej i przyjacielskiej 
współpracy. Chcemy, aby każdy 
zaprojektowany przez nas 
produkt miał swój niepowtarzal-
ny charakter, jednocześnie 
dbamy, aby był możliwie 
ponadczasowy i długowieczny. 

VULCANIC
NCS S 8500-N

OFF WHITE
NCS S 1002 Y50R

PETRA  
NCS S 2020 -Y80R

OCEAN
NCS S7020

JASNY DĄB ORZECH NA DĘBIE

Faktura gładka 
półmatowa.

Faktura z widocznym 
słojeniem forniru.

Faktura z widocznym 
słojeniem forniru.
Kolor może się różnić
ze względu na naturalny
surowiec.

STOLIK KAWOWY



 

ARANŻACJE 

Duo stolik kawowy w wybarwieniu dębu orzechowego w towarzystwie Madery 210 w odcieniu różu Petra.

Duo stolik kawowy w wybarwieniu dębu orzechowego 
zestawione z matrmurem jasnym.

Duo stolik kawowy w naturalnym dębie i alternatywnej wersji kamienia
ciemnego marmuru z jasnym użyleniem.

DUO



WYMIARY (mm)

 

  

tel: +48 787 026 655

KONTAKT

www.fondu.store
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DUO

PIELĘGNACJA

UŻYTKOWANIE
Stolik kawowy DUO do mebel do eksponowania oraz przechowywania 
drobnych przedmiotów. Nie należy na nim stawiać mokrych przedmiotów, 
kwiatów bez podstawek oraz innych produktów, które mogły by się rozlać 
na powierzchni półek i blatu. Na stoliku nie powinno się siadać oraz stawać. 
Nogi najlepiej podkleić filcowymi podkładkami tak by przy przesuwaniu 
mebla stal nie uszkodziła nawierzchni oraz nóg stolika.

Powierzchnię mebla należy czyścić miękką wilgotną szmatką. W razie 
potrzeby użyj środka czystości, dedykowanego do danego materiału 
(marmur/drewno dębowe), 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, wosk.
  

Wysokość:  38,7 cm
Szerokość:  88 cm
Głębokość:  74,2 cm


