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Wytrzymała konstrukcja, lekkość, 
wygoda i wdzięczny kształt - tak 
w skrócie można opisać krzesło Inta. 

To solidny i funkcjonalny, a przy tym 
bardzo ładny produkt, który występuje 
w wersji do pomieszczeń, jak i w wersji 
outdoor, dzięki czemu zdaje egzamin 
w różnych miejscach i warunkach.



Kantyna, kawiarnia, bistro

Inta na każde warunki

Fakt, że krzesło w całości wykonane 
jest z tworzywa, otwiera na możliwość 
aranżacji patio, balkonu lub tarasu. 

Wszechstronność zastosowań sprawia, 
że Inta doskonale sprawdza się 
w poczekalniach, lobby, kantynach, 
kawiarniach czy salach spotkań.

Produkty i wykończenia
Inta: Powder, Black; Tiramisu: CC Black, RAL 9005 Jet black



Inta do stref wspólnych

Recepcja, poczekalnia, lobby

 — stonowana kolorystyka umożliwia tworzenie pięknych, uniwersalnych zestawień

 — podłokietniki i tapicerowana nakładka na siedzisko zwiększają komfort

 — gładka matowa powierzchnia ułatwia czyszczenie

 — tworzywo sztuczne sprawia, że krzesło jest odporne na warunki pogodowe

 — lekkość zapewnia łatwe przenoszenie i rearanżacje

Cechy

Produkty i wykończenia
Inta: Cream; MeeThink: CC Black, NCS Cashmere



Inta w modnych kolorach

Wymiary

Kolor podstawy

Nakładka siedziska

Wersje

Kolory kubełka

Waga 5,4 kg (+0,85 kg nakładka siedziska)
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 — Black

 — Era

 — Sempre / Sempre Melange

 — Valencia

 — z nakładką siedziska 
(do pomieszczeń)

 — bez nakładki siedziska 
(outdoor) 

 — Black

 — Cream

 — Powder


