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PL

Grafo to nadzwyczajne biurko. Swoją genezę bierze w miejscu gdzie każda twórcza myśl 
przelewana jest na papier. Gdzie kończy się surowa kalkulacja a zaczyna kreatywność. 
Najlepiej odnajdzie się wśród osób które docenią rzemieślnicze wykonanie i wysokiej jakości 
materiały. Prawdziwe drewno. Prawdziwa skóra zwieńczona pięknym, ręcznym szyciem. 
Atutem Grafo są jego wymiary. Pasuje do kameralnych pomieszczeń. Lepszą organizację 
pracy i jej komfort zapewnia szuflada samodomykająca z pełnym wysuwem.

Specjalnie wyselekcjonowane drewno dębowe lub bukowe pochodzące z polskich lasów, 
w połączeniu z najwyższej jakości skórą, dają poczucie wyjątkowości. To przykład nie tyle mebla, 
co przedmiotu bliskiego użytkownikowi. Domowe biuro lub inne zaciszne miejsce do pracy 
potrzbuje odpowiedniego stylu i dopracowania. To przedmiot stworzony w myśl idei  “każda 
praca to utwór” Aby chwile spędzone w pracy były najbardziej efektywne i przyjemne  powstało 
Grafo - urzekające swoją prostotą, pomysłem i niebanalnym wykończeniem. 
To w otoczeniu takich przedmiotów czujemy się najlepiej.

Wymiary: 1000 x 630 x 930

EN

Grafo is an example of extraordinary desk. Its genesis takes place where every creative thought 
is being transferred to the paper, where the raw calculation ends and pure creativity begins. 
Feels best among those who appreciate the craft workmanship and high quality materials. 
Solid oak wood, finished with premium quality oil hardwax. Genuine leather topped with 
a beautiful hand sewing.

Specially selected oak or beech from Polish National forests combined with top quality leather 
give a sense of uniqueness. This is not only a piece furniture but object that stands close to the 
user and cares for his comfort. Home Office or other quiet place to work has to be in the right 
style and refinement. It is an object created on the ideals of "every job is a creation" To make 
time spent at work the most effective and enjoyable we made Grafo - captivating with its 
simplicity, the concept and remarkable finish. Surrounded by such objects, we feel way better.

Dimensions: 1000 x 630 x 930
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