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Стільці
Вибираючи стільці насамперед звертаємо увагу на габарити приміщення і дизайн
інтер'єру.
Для приміщень невеликої площі краще вибрати стільці невеликих розмірів, наприклад
Molino, Tina або Marino. Або, щоб додати інтер'єру легкість, придбати стільці з ажурними
спинками.
Якщо ви час від часу організовуєте заходи та урочистості, розраховані на достатньо
велику кількість людей, а на кожен день вам потрібно меншу кількість стільців, виберіть
штабельовані моделі. Для кафе і барів краще вибрати модель Amaro, а для домашнього
використання - табурети Chico.
Таким чином ви заощадите корисний простір, а
потрібна кількість стільців завжди буде у вас під рукою.
У більшості стільців для кафе, барів, ресторанів і домашніх інтер'єрів металева рама
хромована або пофарбована порошковою фарбою (модифікації chrome і black). Ви
можете вибрати виконання стільців в залежності від кольору металевих елементів, які
присутні у вашому інтер'єрі.
Якщо ви хочете зробити інтер'єр більш теплим і затишним, виберіть модель SE з
дерев'яною спинкою. Доступні 5 кольорів дерев'яних еленентів.
У вас на кухні крім столу, призначеного для прийому їжі, є ще барна стійка, біля якої
можна швидко перекусити? Тоді вам не обійтися без заниженого барного стільця. Є
спеціально розроблена для таких випадків модель - Venus 78, сидіння якої розташоване
на висоті 635 мм від підлоги.
Якщо у вашому кафе є бар, в якому розливають напої, а ваш бармен з задоволенням
вислуховує розповіді клієнтів, то вам обов'язково знадобляться високі барні стільці, так
звані «Хокер» (модифікації hocker, моделі Zeta і Jola). Якщо бар не відділений від
основного приміщення кафе, краще вибрати стільці і Хокер з одного сімейства, щоб
обставити зал в єдиному стилі. Наприклад, Baleno - Baleno hocker, Molino - Molino hocker і
т.д.
Столи
Рекомендуємо почати з вибору стільниці. Зараз мова йде не про її кольори, а про її
розмір. Якщо вам потрібні компактні столики на 4 персони (кафе або невелика кухня),
виберіть квадратну стільницю розміром 80х80 см. Якщо вам необхідний столик на двох,
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виберіть круглу стільницю діаметром 80 см. Якщо стіл буде використовуватись для
великої кількості людей, краще вибрати стільницю розміром 70х110 см або 80х120 см.
Для маленького затишного кафе, куди відвідувачі забігають на чашечку кави з десертом,
підійдуть круглі стільниці діаметром 60, 80 або 90 см.
Визначившись з розмірами стільниць, які вам необхідні, приступайте до вивчення
асортименту підстав столів. Уважно прочитайте опис підстав столу, щоб визначити, яку
підставу вам необхідно придбати. Наприклад, стільниця діаметром 60 см підійде тільки
для заснування столу Pinacolada і Karina, а стільницю 80х80 см можна використовувати
для комплектації будь-яких підстав столів, крім Duo-версій.
Якщо в залі вашого кафе передбачені столи різних розмірів, краще вибрати одинарну і
подвійну версію підстав столів з одного сімейства, наприклад: Rozana і Rozana Duo,
Tiramisu і Tiramisu Duo, Tracy та Tracy Duo.
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