






Drewno (Robinia pseudoacacia L.) pozyskane z polskich lasów. 
Cenione za jego bardzo wysoką trwałość, oraz piękną strukturę. 
Piękna i ciepła barwa Robinii doskonale harmonizuje z ogrodową, 
pełną zieleni scenerią. Gwarantujemy najwyższą jakość pozyskanego 
drewna oraz zapewniamy odpowiedzialną gospodarkę leśną certyfikatem 
FSC (Forest Stewardship Council)

DREWNO
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Użyta do produkcji stelaży stal, ze względu na dużą wytrzymałość 
mechaniczną idealnie sprawdza się w miejscach, w których natężenie 
użytkowania jest największe. Meble na stelażach metalowych są  
stosowane zarówno w domowych ogrodach jak i hotelach oraz 
restauracjach

METAL
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SPIEKI KWARCOWE
Spieki kwarcowe, stworzone są z naturalnych 
materiałów, takich jak iły łupkowe, skały granitowe 
i pigmenty ceramiczne. Nie emitują żadnych 
substancji do środowiska i mogą być łatwo 
poddane procesowi recyklingu. Zaawansowane 
technologie zastosowane w procesie 
produkcyjnym płyt, sprawiają, że są one łatwe 
do czyszczenia i dezynfekcji oraz odporne na 
mróz, ogień, pleśń i promienie UV, nie zmieniają 
koloru, parametrów i właściwości.
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TKANINA

SUCHA PIANKA (QUICK DRY)

Sunbrella to bogactwo wyrafinowanych, naturalnych i intensywnych kolorów oraz najwyższej 
klasy konstrukcje tkanin nadadzą szyku i komfortu zarówno wnętrzom, jak i przestrzeni zewnętrznej. 
Włókna tkaniny są nasączone barwnikiem najlepszej jakości w trakcie jej produkcji, podczas gdy 
akryl jest jeszcze nie zespolony w rezultacie tkanina jest barwiona w całości, bo kolor dociera aż 
do rdzenia.

Pianka idealna do poduszek zewnętrznych.Duże,otwarte pory pozwalają przenikać wodzie,umożliwiająć jej 
drenaż i cyrkulacje powietrza dzięki temu można korzystać z poduszek w krótkim czasie po zamoczeniu. 
Wysycha niemal natychmiast. Posiada właściwości antygrzybiczne i antybakteryjne
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NOURD
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NOURD
BY COOPERTIVA STUDIO
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NOURD
BY COOPERTIVA STUDIO

14





16



Drewno
- najwyższa odporność na warunki atmosferyczne
- bardzo wysoka twardość
- piękna struktura usłojenia drewna
- drewno pozyskane z polskich lasów
-   drewno posiada certyfikat FSC (odpowiedzialna 

gospodarka leśna)

Sucha pianka (quick dry)
-odporna na warunki zewnętrzne
-przepuszcza wodę
-bardzo szybko wysycha po zamoczeniu
- posiada antybakteryjne 
i antygrzybiczne właściwości

Tkanina
-odporność koloru na promieniowanie UV
-odporność koloru na warunki zewnętrzne
-przyjemna w dotyku
-łatwa w utrzymaniu czystości 

Linia mebli Nourd to wariacja na temat skandynawskiego 
designu lat 60’. Stonowane kolory oraz naturalne materiały 
nasuwają skojarzenia ze skalistym wybrzeżem norweskich 
fiordów. Modułowa konstrukcja pozwoli złożyć zestaw mebli, 
odpowiadający przestrzeni, a uniwersalne wzornictwo, pozwoli 
wkomponować zestaw w każde wnętrze.

17



SET 1
249 x 83 x 72 cm

SET 7
249 X 249 X 72 cm

SET 2
249 X 249 X 72 cm

SET 3
249 X 166 X 72 cm

SET 4
249 X 255 X 72 cm

SET 6
249 X 166 X 72 cm

SET 5
249 X 249 X 72 cm
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SET 11
166 X 166 X 72 cm

SET 10
415 X 249 X 72 cm

SET 8
332 X 249 X 72 cm

SET 9
255 X 166 X 72 cm

Shade

Caviar

Lead Chine
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BOUHUS
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BOUHUS
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BOUHUS
BY COOPERTIVA STUDIO

Linia mebli Bouhus to fuzja stylu skandynawskiego lat 60’
z nowoczesnością. Eleganckie połączenia kolorów oraz użycie 
szlachetnych materiałów powodują, że obcowanie z meblami 
Bouhus to czysta przyjemność. Ergonomiczne krzesła zapewnią 
komfort podczas wspólnych posiłków w gronie najbliższych, 
a materiały najwyższej klasy pozwolą cieszyć się meblami przez 
długie lata. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego wzornictwa, 
Bouhus wkomponowuje się we wnętrza w bardzo różnym stylu.
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BOUHUS
BY COOPERTIVA STUDIO

Spieki Kwarcowe
-odporne na głębokie zarysowania oraz głębokie ścieranie
- nadają się idealnie do kontaktu z żywnością 
(certyfikat do zastosowań w gastronomii)

-odporne na działanie detergentów, rozpuszczalników
-odporna na ogień oraz wysokie temperatury
-mrozoodporna
-odporna na promienie UV
-całkowicie naturalny produkt

Cava Bianco

Ardesia Nero

Pietra di savoia

Drewno
- najwyższa odporność na warunki atmosferyczne
- bardzo wysoka twardość
- piękna struktura usłojenia drewna
- drewno pozyskane z polskich lasów
-   drewno posiada certyfikat FSC 

(odpowiedzialna gospodarka leśna)
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Sucha pianka (quick dry)
- odporna na warunki zewnętrzne
- przepuszcza wodę
- bardzo szybko wysycha po zamoczeniu
- posiada antybakteryjne  i antygrzybiczne właściwości

Tkanina
- odporność koloru na promieniowanie UV
- odporność koloru na warunki zewnętrzne
- przyjemna w dotyku
- łatwa w utrzymaniu czystości 

Shade

Caviar

Lead Chine
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FALLEA





FALLEA
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FALLEA
BY COOPERTIVA STUDIO

Drewno
- najwyższa odporność na warunki atmosferyczne
- bardzo wysoka twardość
- piękna struktura usłojenia drewna
- drewno pozyskane z polskich lasów
-   drewno posiada certyfikat FSC 

(odpowiedzialna gospodarka leśna)

Sucha pianka (quick dry)
- odporna na warunki zewnętrzne
- przepuszcza wodę
- bardzo szybko wysycha po zamoczeniu
- posiada antybakteryjne  i antygrzybiczne właściwości

Tkanina
- odporność koloru na promieniowanie UV
- odporność koloru na warunki zewnętrzne
- przyjemna w dotyku
- łatwa w utrzymaniu czystości 

Shade

Caviar

Lead Chine
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BEERISSIMO





Stal
- odporność na promieniowanie UV
- duża odporność na obciążenia
- duża twardość
- malowana proszkowo
- jest bezpieczna i niepalna

BEERISSIMO
BY COOPERTIVA STUDIO

Drewno
- najwyższa odporność na warunki atmosferyczne
- bardzo wysoka twardość
- piękna struktura usłojenia drewna
- drewno pozyskane z polskich lasów
-   drewno posiada certyfikat FSC 

(odpowiedzialna gospodarka leśna)
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Pufa Nourd
Index: 072604571
Szerokość x Głębokość x Wysokość
83 x 83 x 40 cm

Narożnik Nourd
Index: 071604571
Szerokość x Głębokość x Wysokość
83 x 83 x 72 cm
Wysokość siedziska: 40 cm

Fotel Nourd
Index: 070604571
Szerokość x Głębokość x Wysokość
83 x 83 x 72 cm
Wysokość siedziska: 40 cm

Stolik Nourd 
Index: 073000571
Szerokość x Głębokość x Wysokość
83 x 83 x 33 cm
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Stół Boahus 230 x 94,5
Index: 081705571
Długość x Szerokość x Wysokość
230 x 94,5 x 76,5 cm

Fotel Boahus
Index: 080604571
Szerokość x Głębokość x Wysokość
57 x 60,5 x 84 cm
Wysokość siedziska: 51 cm
Wysokość poręczy: 69,5 cm

Stół Berrissimo 80x80
Index: 101201571
Długość x Szerokość x Wysokość
80 x 80 x 76 cm

Berrissimo fotel
Index: 100201571
Szerokość x Głębokość x Wysokość
58,5 x 69 x 75,5 cm
Wysokość siedziska:42 cm
Wysokość poręczy:64 cm
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Fallea
Index: 090614571
Długość x Szerokość x Wysokość
360 x 160 x 160 cm
Wysokość leżyska:53 cm

Doniczka Duża:
Index: 8003
Długość x Szerokość x Wysokość
40 x 40 x 80 cm
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Lampion Duży:
Index: 803000571
Długość x Szerokość x Wysokość
33 x 33 x 50 cm
Lampion Średni:
Index: 802000571
28 x 28 x 40 cm

Lampion Mały:
Index: 801000571
Długość x Szerokość x Wysokość
23 x 23 x 30 cm

Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kopiowanie w urządzeniach przetwarzania 
danych, odtwarzanie w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywanie w wystąpieniach 

publicznych tylko za wyłącznym zezwoleniem właściciela praw autorskich.

© 2016 Copyright for the text, photos and drawings by Rondo Polska sp. z o.o.
All rights reserved
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www.rondo.com.pl | rondo@rondopolska.pl
tel +48 71 389 17 03 / +48 71 389 13 40 

 fax +48 71 389 37 68

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20
56-100 Wołów, Polska


