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Krzesła Claudie design nie są meblami 
na kilka lat, lecz na pokolenia. To produkty,
które wychodzą spod rąk najlepszych
polskich rzemieślników, dla których praca
jest także pasją, a trwałość wyrobów
mocnym zobowiązaniem.

Przestrzeń, w której znajdą swoje miejsce,
zostanie mocno wzbogacona i dopełniona
dziełem najlepszych projektantów w branży.

Ich wytrzymałość jest potwierdzona przez
licznych odbiorców z branży HoReCa.
Krzesła Claudie design wypełniają bowiem
wnętrza wielu prestiżowych restauracji, hoteli 
oraz sal bankietowych. Niezależnie 
od intensywności użytkowania, nasze
produkty spełniają oczekiwania najbardziej
wymagających klientów. 

Więcej niż 
krzesła



GABI
A R M C H A I R

80       59,5     61,5     49,5     70,5 1,8       2,3



GLORIA
A R M C H A I R

88         54       64        48,5      63 1,4       2,4



HOLLY
C H A I R

84,5     51      56,5       51 1        1,2



GALLA
C H A I R  

76        57        58        48        66,5 w przygotowaniu



Ponadczasowy wygląd może iść w parze
z właściwościami użytkowymi. 
Udowadniamy, że to, co piękne, może być
także funkcjonalne i wygodne. Zwracamy
uwagę na takie elementy, jak odpowiedni
rozmiar siedziska oraz kształt oparcia. 

Wszystko po to, by zaopiekować się
Twoim kręgosłupem, oraz zadbać o
komfort Twoich gości. Niezależnie od
wzrostu, wagi, czy sylwetki, każda osoba
siedząca na krzesłach Claudie design
poczuje się wygodnie. 

Mariaż designu 
i ergonomii



GRACE
C H A I R  

82        54         62        49 1,6       2,3



STELLA
C H A I R  W O O D E N  L E G S

81,5     56,5    63,5     49,5      76 1,5       2,3



RON
C H A I R  

53,5     56,5      50       47,5     0,9      max 4 pcs



Nasze krzesła powstają w polskiej fabryce. To
oznacza, że nawet indywidualne i bardzo złożone
zamówienia jesteśmy w stanie zrealizować od 4 do
6 tygodni. Nie musisz czekać miesiącami na
produkty importowane z Dalekiego Wschodu. Każdy
element powstaje bowiem w naszej fabryce na
Dolnym Śląsku.

Zespół naszych projektantów oraz doświadczonych
szwaczek zwraca uwagę m.in. na takie detale jak
rodzaj użytych nici, precyzja wykonania przeszyć,
dopasowanie materiałów. W naszej drużynie nie ma
przypadkowych osób. Wszyscy dają z siebie
wszystko, byś jako klient czuł zadowolenie 
z podjętej decyzji.

Robimy wszystko, abyś cieszył się swoimi meblami
jak najdłużej. Gdyby jednak stało się coś, co
wymaga wsparcia fachowego serwisu, jest on na
miejscu i służy szybką oraz profesjonalną pomocą. 

Polska produkcja, 
najwyższa jakość



CLAUDIE design
ul. Siemianicka 55
55-120 Oborniki Śląskie
Dział Sprzedaży:
tel. 71 310 35 30
kom. 888 403 691
e-mail. krzesla@claudie.pl

www.claudie.pl
facebook.pl/claudiedesign


