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Granite to sofa o chłodnej i surowej formie. 
To bryła, która dominuje, przykuwa uwagę, 
staje się centralnym punktem przestrzeni. 
Inspirowane blokami skalnymi kształty 
dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. 
Granite to sofa stonowana, ale zarazem 
wyjątkowo intrygująca. 

Granite is a sofa with a cool and austere form. 
It is a furniture range that dominates, draws 
attention and becomes the focal point of any 

room. The shapes, inspired by blocks of stone, 
give a sense of stability and security. Granite is 

a sofa that is both stylish and intriguing. 





solidny partner



a solid partner



Granite is a large piece of 
furniture which is dignified and 
exceptionally comfortable. It fits 
perfectly into a variety of spaces, 
emphasizing the prestige of the 
office or meeting areas. Granite 
is a credible and elegant calling 
card for any company.

Granite jest meblem masywnym, 
niemal dostojnym, a przy tym wy-
jątkowo komfortowym. Idealnie 
wpasowuje się w przestrzeń pod-
kreślając prestiż gabinetu oraz 
strefy spotkań i odpoczynku. To 
rzetelna i elegancka wizytówka 
firmy.



Linia sof Granite składa się z fotela, sofy 
2-osobowej i sofy 3-osobowej. Unikalną 
cechą mebla jest możliwość tapicero-
wania sof w dwóch różnych kolorach 
tego samego materiału tapicerskiego. 
Bogactwo materiałów wykończeniowych 
sprawia, iż mebel idealnie dopasowuje się 
do za aranżowanego wnętrzna. Niezwykły 
komfort użytkowania zapewnia konstruk-
cja siedziska posiadająca najwyższej klasy 
sprężyny DUX. Uwagę przykuwa chromo-
wana podstawa wykonana ze stalowych 
prętów.

The Granite line of sofas consists of an 
armchair, 2-seater sofa and 3-seater 
sofa. A unique feature of the furniture 
is the possibility of upholstering in two 
different colours of the same upholstery 
material. The wealth of finishing materi-
als makes this furniture ideally suited 
to any interior arrangement. The seat 
construction with the highest class of 
DUX springs ensures unusual comfort of 
use. Attractive chrome base made of steel 
rods. 

Granite fotel
Granite fotel

79 × 88 cm wymiary zewnętrzne
eXternal Dimensions

70 cm wysokość
height

45 cm wysokość sieDziska
seat height 

Granite sofa 2-osobowa
Granite 2-seater sofa

147 × 88 cm wymiary zewnętrzne
eXternal Dimensions

70 cm wysokość
height

45 cm wysokość sieDziska
seat height 

Granite sofa 3-osobowa
Granite 3-seater sofa

181 × 88 cm wymiary zewnętrzne
eXternal Dimensions

70 cm wysokość
height

45 cm wysokość sieDziska
seat height 
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