Stoły
tworzone
z pasją

w w w.trebord.com

Zamiłowanie do pięknej i niepowtarzalnej
formy naturalnego drewna, pozwoliło
Nam powołać do życia markę solidnych
i ponadczasowych stołów. Przekazywane
z pokolenia na pokolenie rzemiosło,
przyczyniło się do stworzenia oryginalnych
mebli.

Kultywowane na przestrzeni lat motto:
Umiłowania do perfekcji zaowocowało
tworzeniem stołów wykonywanych wyłącznie
ręcznie w celu uzyskania najwyższej jakości.

Staramy się aby nasze stoły były jak dobrze
skrojony garnitur szyty na miarę, by były
dokładnie dopasowane do wymogów
naszego klienta.

J. Augustyniak
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Niebanalna forma
kolor, usłojowienie i nierówności boczne to
naturalne cechy każdego drewna, dzięki czemu
nie ma i nigdy nie będzie dwóch identycznych
stołów TREBORD, a każdy jest UNIKATEM.

JAKOŚĆ GWARANTOWANA
Drewno, z którego wykonywane są produkty
TREBORD już na początkowym etapie
wyboru poddawane jest szczegółowym
kontrolom. Niezależnie od zewnętrznych
kontroli, TREBORD bada jakoś drewna,
odporność powłoki wykończeniowej na
czynniki zewnętrzne, trwałość danego blatu,
jego odpowiednią wilgotność i wykończenie.
Poddajemy produkty tak rygorystycznym
wymaganiom, by stoły wykonane przez Nas,
które traﬁają do Państwa domu, gwarantowały
najwyższą jakość - jakość bez kompromisów.
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Minimalistyczne oblicze
połączenie prawdziwego pełnego drewna ze stalą
nierdzewną tworzy ponadczasowy mebel.

Z LITEGO DREWNA
Stoły wykonane w całości z naturalnego
drewna tworzone są według tradycyjnej
metody łączenia + -, polegającej na ułożeniu
poszczególnych desek składowych blatu
słojami na odwrót względem siebie.
W ten sposób deski pracują na zasadzie
przyciągania i odpychania, jak magnes, co
zapobiega niepożądanej pracy drewna.

GWARANCJA NIEPOWTARZALNOŚCI
Każdy produkt wykonywany jest na
indywidualne zamówienie klienta, pozwalając
mu stworzyć własną kompozycję od
wymiarów po dobór gatunku drewna aż po
szerokie możliwości wykończenia. Dążenie
do perfekcji to nie tylko najwyższa jakość
materiałów, ale również doświadczenie
wypracowane przez lata oraz wykwaliﬁkowani
fachowcy, którzy nadzorują każdy etap
powstawania mebla od momentu zakupu
surowca aż po produkt ﬁnalny.
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Inspirowane naturą
niepowtarzalny kształt, faktura oraz najwyższa jakość
materiałów to kompozycja, która wyróżnia stoły TREBORD.

Ekskluzywne stoły drewniane TREBORD
wykonywane są wyłącznie ze starannie
wyselekcjonowanego drewna naturalnego
o grubości ok 5 - 7 cm, natomiast wielkość blatu może
sięgać nawet 5 metrów długości i do 1,2 metra szerokości.
Wielkość blatów uzależniona jest od spersonalizowanej decyzji
i potrzeb każdego Klienta.

w 100% produkcja ręczna,

wykonane w całości z litego drewna,

tradycja i stolarskie rzemiosło

ciepłego i przyjemnego w dotyku

w najlepszym wydaniu

indywidualne zamówienie,
każdy nasz stół jest oryginałem,
zabezpieczanie blatów stołowych

każdy jest niepowtarzalny

olejem lub lakierem

i dopasowany do wymogów klienta
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Harmonijne zestawienie
Podstawę stołu stanowią nogi stalowe
wykonywane indywidualnie dla
każdego produktu, ze stali nierdzewnej
wykończonej poprzez proces
szczotkowania. Na życzenie Klienta
nogi także mogą zostać polakierowane
na dowolny kolor z palety RAL, tak by
idealnie harmonizowały się z całością

Standard U

Standard V

kompozycji.

Płaskie 4

Płaskie U

Konstrukcja

nogi stołowe wykonywane ręcznie
i starannie dopasowane
do wymogów każdego z blatów

dostępne w 5 formach

wykonywane na życzenie klienta
ze stali nierdzewnej satynowanej
lub lakierowanej proszkowo
na indywidualnie wybrany
przez klienta kolor
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Drewno używane w produkcji naszych stołów

Orzech

Modrzew

Dąb

Jesion

Brzoza

Akacja
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Wierzymy, że żadna maszyna nie jest w stanie
zastąpić człowieka, a przede wszystkim serca,
które wkłada w wykonanie każdego elementu
mebla. Dlatego też pełni pasji dążymy do ideału
i chcemy zainspirować Państwa do stworzenia
w swoim zaciszu domowym miejsca wyjątkowego,
miejsca ze stołem w roli głównej…
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