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Meble Snabb zostały finalistą 
konkursu Dobry Wzór 2016, 
organizowanego przez Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego 
w Warszawie. Tym samym  znalazły 
się wśród najlepiej 
zaprojektowanych produktów 2016 
roku. 

Opinia eksperta IWP:

Kolekcja ujmuje pełnym wyczucia 
połączeniem nowoczesności 
i  współcześnie zinterpretowanego 
klimatu epoki Midcentury Modern. 
Doskonale wpisuje się w  aktualne 
trendy w  projektowaniu wnętrz, 
w  których surowość i  minimalizm 
są przełamywane łagodniejszymi 
formami. Snabb cechuje 
perfekcyjnie wyważona ilość detali, 
które nie przytłaczają, lecz nadają 
kolekcji wyrazistego charakteru. 
Umiar i  harmonię widać także 
w  proporcjach mebli i  doborze 
kątów nachylenia.

Snabb to nowoczesne meble o  unikalnym wzornictwie, które zaprojektowano 
w lekkiej i ponadczasowej formie.  

Zaokrąglone kształty blatów w połączeniu z charakterystycznymi stelażami nadają 
meblom niezwykłej delikatności.

System powstał w wyniku próby połączenia organicznych form ze współczesną, 
minimalistyczną architekturą.

projekt: Dorota Ignatowicz.
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Unikatowym elementem, który przyciąga uwagę, jest biurko 
wykonane ze sklejki o ergonomicznym, zaokrąglonym 
blacie oraz oryginalny stelaż ze stopką ze stali nierdzewnej. 
Doskonałe proporcje oraz smukłe kształty tworzą harmonijną 
całość.

Tło dla jego lekkiej formy tworzą szafy o rytmicznej tektonice, 
utrzymane w minimalistycznej stylistyce.
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Snabb to wizytówka ekskluzywnego wnętrza. Idealnie sprawdzi 
się dla osób, których zawód i  wizerunek potrzebują wyjątkowej 
stylistyki.

Meble doskonale wpiszą się w przestrzenie  zarówno  nowoczesnych 
wnętrz, jak i bardziej klasycznych.
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SB160          160x85x74

SB180         180x90x74

SB200        200x95x74

S2NO91         91,8x45x103

SBL160       192x166x74

SBL180       212x169x74

SBL200     232x172x74

S2N91            91,8x45x103

SBP160      192x166x74

SBP180      212x169x74

SBP200     232x172x74

S3NO138     138,6x45x103

SDL138 138,6x50x66,2 S3N138       138,6x45x103

SDP138 138,6x50x66,2 S2W91       91,8x45x189,4

SK60         42,9x60x65 S3WO138 138,6x45x189,4

SKF240     240x110x74 S3W138  138,6x45x189,4

SCF80         80x80x45 SBB160              138,4x30

SBB180               158,4x30

SBB200             178,4x30

Kolekcję mebli gabinetowych 
Snabb wyróżnia wysoka dbałość 
o  szczegóły oraz oryginalne 
zestawienie materiałów. 
Połączenie płyty laminowanej 
z naturalną sklejką oraz metalem 
nadają całości niezwykłej 
elegancji.

Charakterystyczne detale 
widoczne są w każdej bryle 
mebla. Blaty wykonane są 
w całości ze sklejki, pokrytej 
obustronnie laminatem HPL, 
natomiast w szafach użyto jej 
w formie obrzeża.
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