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CZARNY DĄB BAGIENNY
Dąb naturalny sezonowany przez stulecia w mule rzecznym; ekskluzywny i bardzo ceniony 
przez koneserów. Szacuje się, że jego złoża na całym świecie są mniejsze niż złoża 
diamentów. Nazywany jest „polskim hebanem” ze względu na swój głęboki, ciemny kolor.



CZECZOTA TOPOLI
Rzadki materiał, który wyróżnia się wyjątkowo dekoracyjnym rysunkiem słoi, plamek 
i spiralnych deseni. Niezwykły wzór nawiązujący do stylu Art Deco.



DĄB WĘDZONY
Drewno dębowe poddane specjalnemu procesowi koloryzacji, dzieki któremu uzyskuje 
się niespotykane barwy, przypominające kolory drewna egzotycznego.



DĄB NATURALNY
Prawdziwy król europejskich lasów. Jego twarde drewno jest cenione za piękną, ciepłą 
barwę, charakterystyczny rysunek oraz wytrzymałość.



Dąb naturalny, żywica epoksydowa, matowe wykończenie



G-TABLES

czeczota topoli wykończenie naturalne

czarny dąb bagienny wykończenie naturalne

dąb wędzony wykończenie naturalne



WYMIARY

H: 76 cm
W: 380 cm
D: 120 cm

BLAT

materiał: czarny dąb  
bagienny

PODSTAWA BIONICZNA

materiał: stal nierdzewna      
(inox)
wykończenie: polerowana

*Personalizacja 100 %

G-TABLE BOG OAK



WYMIARY

H: 75 cm
W: 250 cm
D: 130 cm

BLAT

materiał: czeczota topoli

PODSTAWA BIONICZNA

materiał: stal nierdzewna (inox)
wykończenie: termokoloryzacja
kolor: flamed gold

*Personalizacja 100 %

G-TABLE POPLAR BURL



CONSOLES

jasny dąb wykończenie regularne

czarny dąb bagienny wykończenie regularne

dąb wędzony wykończenie naturalne



WYMIARY

H: 76 cm
W: 145 cm
D: 43 cm

BLAT

materiał: czarny dąb bagienny

BAZA BIONICZNA

materiał: stal węglowa
wykończenie: termokoloryzacja
kolor: cosmic blue

G-CONSOLE MONO PRAWA



WYMIARY

H: 80 cm
W: 161 cm
D: 43 cm

BLAT

materiał: czarny dąb bagienny

BAZA

materiał: stal nierdzewna (inox)
wykończenie: satynowana

PAROVA CONSOLE MONO LEWA



WYMIARY

H: 75 cm
W: 168 cm
D: 56 cm  

BLAT

materiał: czarny dąb bagienny

BAZA

material: stal nierdzewna (inox)
wykończenie: polerowana

G-CONSOLE DUO PRAWA



WYMIARY

H: 75 cm
W: 168 cm
D: 56 cm   

BLAT

materiał: czarny dąb bagienny

BAZA

materiał: stal węglowa
wykończenie: malowanie proszkowe
kolor: RAL 7021 graphite grey

G-CONSOLE DUO LEWA



WYMIARY

H: 75 cm
W: 168 cm
D: 56 cm

BLAT

materiał: jasny dąb

BAZA

material: stal nierdzewna (inox)
wykończenie: polerowana

G-CONSOLE DUO PRAWA



WYMIARY

H: 75 cm
W: 168 cm
D: 56 cm

BLAT

materiał: jasny dąb

BAZA

materiał: stal węglowa
wykończenie: malowanie proszkowe
kolor: RAL 7021 graphite grey

G-CONSOLE DUO LEWA





ZIETA STUDIO to multidyscyplinarny zespół architektów, projektantów, inżynierów 
i technologów. Projektujemy procesy, których efektem są niezwykłe i bezkompromisowe 
kolekcje abstrakcyjnych obiektów, rzeźb publicznych i funkcjonalnych form 
kolekcjonerskich, które uwodzą zmysły swoimi niezwykłymi kształtami i właściwościami. 
Szeroko zakrojone badania i eksperymenty z metalami prowadzą nas do osiągania 
nieprzewidywalnych wyników i odkrywania form, które są prawdziwe, ale jednocześnie 
nie z tego świata.

W Zieta Studio dążymy do tworzenia obiektów z możliwie najlepszą synergią pomiędzy 
designem a technologią. Nadmuchiwane stalowe obiekty, lustra i akcesoria wykonane 
są w technologii FiDU - naszej autorskiej, opatentowanej metodzie przekształcania blach 
w obiekty trójwymiarowe.

BRUNI to marka tworząca personalizowane meble inspirowane niepowtarzalną strukturą 
drewna, dla przestrzeni mieszkalnych  i komercyjnych. Wyszukuje surowiec z historycznym 
rodowodem i z ogromnym pietyzmem przekształca go w użytkowa formę.

Ze znawstem wydobywa piękno materiału i eksponuje dekoracyjny rysunek drewna, 
a całosci nadaje  designerski sznyt.
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