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WRB©

ori
meble składane

również dostępne  
w wersji outdoor



WRB©

przeznaczone 
do zastosowań 
outdoorowych dzięki  
technologii wrB

dostępne 
w 15 kolorach bejc

idealne na Balkony,  
tarasy i do mieszkańskładane

wyjątkowo lekkie

łatwe  
w przechowywaniu

MAŁA GASTRONOMIA? to siĘ doBrze skŁada!

Kolekcja ORI powstała z myślą o szybkim i wygodnym 
aranżowaniu przestrzeni. Składane meble o kompakto-
wych rozmiarach można błyskawicznie przenieść  
i ustawić wedle potrzeb. Po zakończeniu imprezy ich 
złożenie jest równie proste i szybkie, a dodatkowym 
atutem staje się niewielka ilość miejsca, potrzebna do ich 
przechowywania. Wykorzystanie technologii WRB do 
zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycz-
nych czyni z nich idealną propozycję dla organizatorów 
wydarzeń „pod chmurką”, takich jak minikoncerty,  
pokazy filmowe, degustacje na świeżym powietrzu. 
Kolekcja ORI doskonale sprawdzi się także jako element 
wystroju sezonowych ogródków restauracyjnych lub 
wyposażenie dodatkowe dla foodtrucków.



WRB©

zanim stworzyliśmy tech-
nologię WrB (Weather-re-
sistant Beech), meble zwykło 
się klasyfikować na te do 
wnętrz i na te na zewnątrz. 
znieśliśmy ten podział.

Co CzyHa Na zeWNĄtrz

Czynniki atmosferyczne mają 
destruktywny wpływ na me-
ble drewniane. od tej reguły 
jest jeden wyjątek – nie 
dotyczy to produktów, za-
bezpieczonych w technologii 
WrB. specjalny, stworzony 
na bazie naturalnych skład-
ników preparat skutecznie 
neutralizuje działanie 
większości elementów po-
godowych, otaczając krzesła, 
hokery i stoły wykonane z 
drewna bukowego warstwą 
ochronną.

WrB zabezpiecza meble 
przed odbarwieniami, rozszc-
zepieniem drewna, jego 
zawilgoceniem lub wysusze-
niem oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi. standar-
dowe krzesło, wyniesione na 
zewnątrz, nie jest w stanie 
utrzymać swojej jakości, 

będąc narażonym na dz-
iałanie promieniowania UV, 
wysokich temperatur, wilgoci 
(w tym np. opadów deszczu). 
Problemem dla niego może 
być także funkcjonowanie 
na obszarach nadmorskich , 
gdzie sól, zawarta  
w powietrzu, może do-
prowadzić do naruszenia 
powłoki zewnętrznej i 
korozji na styku elementów 
metalowych i drewna. WrB 
pozwala nadać meblom wy-
jątkową wytrzymałość także 
i na te warunki klimatyczne.

staWiaJĄC CzoŁa 
POGODZIE I TRENDOM

ogromną zaletą WrB jest 
możliwość aplikacji na 
większości nietapicerow-
anych mebli bukowych z 
naszej oferty. do wyboru 
jest kilkaset modeli, utrzy-
manych w zróżnicowanej 
stylistyce.
są to te same modele, które 
stoją we wnętrzach restau-
racji, hoteli, klubów czy sal 
konferencyjnych na całym 
świecie. drewno może być 
wybarwione każdą z bejc, 

którą mamy w regularnej 
ofercie. Wykorzystanie WrB 
nie zmienia wyglądu mebla 
w stosunku do egzemplarza, 
na którym nie zastosowano 
tego zabezpieczenia.

W przedziale  5°C – 
65°C meble wykonane 
w technologii WrB są 
zabezpieczone przed 
odkształcaniem się. 

OdPORnOść  
na WIlgOć  
I temPeRatuRy

testy w kabinie 
klimatycznej aRaLaB 
laboratorium Sherwin-
Williams w maersta 
(Szwecja) 

OdPORnOść na 
PROmIenIe SłOneczne 

testy powłoki 
lakierniczej na działanie 
promieniowania UV, 
wykonane wg normy  
ISO 11507:2007

OdPORnOść  
na zaSOlenIe 

testy w komorze do 
cyklicznych badań 
korozyjnych, wykonane  
wg normy ISO 9227:2012

dostępna 
we wszystkich  
15 kolorach bejc.



ori

ori C-0005

ori a-0005

ori s-0005

70 mm 100 mm70 mm

550 mm 750 mm530 mm

820 mm
1045 mm

680 mm

ori C-0005

buk 

    

470 400 400 470 

waga netto
3,2 kg

siedzisko: 
gładkie

projekt: 
Grzegorz Gancarczyk 

ori a-0005

buk

    

815 465 485 470 

waga netto
3,8 kg

oparcie:
gładkie

siedzisko: 
gładkie

projekt: 
Grzegorz Gancarczyk 

ori s-0005

buk 

    

730 600 600

waga netto
9,1 kg

projekt: 
Grzegorz Gancarczyk 
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