


CUBO

Minimalistyczny kształt i modułowość pozwalają bawić
się różnorodnością zestawień.

Bardzo dobrze prezentują się w outdoorze, w jednym
kolorze lub różnych zestawieniach kolorystycznych.

Donice Cubo najlepiej sprawdzają
się w nowoczesnych przestrzeniach.









Użycie kolorów stanowi dodatkowy element
dekoracyjny, który ożywia wnętrze, a także
wyraźnie akcentuje jego nowoczesny, designerski
charakter.

Idealnie sprawdzają się w przestrzeniach

gdzie są przygotowane miejsca siedzące

dla klientów.







CUBO ALTA

Wysokie, idealnie 
modułowe produkty 

o prostym, klasycznym 
designie. 

Najlepiej wyglądają 
w zestawieniu kilku donic 

o tej samej wysokości. 

Doskonałe do wąskich, 
długich przestrzeni.







LARGO

Donice Largo wyjątkowo prezentują się nie
tylko w przestrzeniach zamkniętych,
ale również w ogrodach, na patiach
i tarasach.

Nowoczesność i minimalizm w czystej postaci.









Podłużny kształt sprawia, że donice mogą
modelować optycznie przestrzeń.

Najlepiej wyglądają w dużych, otwartych
przestrzeniach podkreślając ich luksusowy
charakter.









Idealnie komponują się z elementami szkła i betonu, 
zastosowanie koloru sprawia, że donica staje
się punktem odniesienia w aranżacji wnętrza.

Można utworzyć z nich ścianki działowe lub długie 
murki ozdobne z kwiatami.













CIRCULO

Grupa, którą wyróżnia najbardziej
modernistyczny design.

Ekstrawaganckie i nowoczesne.

Donice zaprojektowane przede wszystkim
z myślą o dużych przestrzeniach, w których klient
obsługiwany jest przy ladzie recepcyjnej, barze
lub wysokim blacie.







Doskonale sprawdzają się 
na betonowych, szklanych 
i drewnianych podłogach.

Designerskie, 
wielofunkcyjne donice 

podkreślające nowoczesny 
charakter wnętrza. 

Przygotowane do bardzo 
nowoczesnych przestrzeni, 
także postindustrialnych.







FORMA

Produkty sprawiają wrażenie masywnych i bardzo

stabilnych, dobrze wyglądają na kamiennych

i drewnianych posadzkach w dużych przestrzeniach.

Świetnie sprawdzą się przy
wejściach do sklepów, przed 
windą lub po bokach wejścia 
na schody. 







Donice stają się elementami,
które definiują charakter
przestrzeni, przykuwają uwagę,
wyróżniają się oryginalnością
designu i koloru. Pasują
zarówno do minimalistycznych
jak i klasycznych wnętrz.

Urozmaicą surowe wnętrze,
nadadzą mu bardziej przyjazny
charakter.







CALIZ

Grupa najlepiej dopasowana do przestrzeni,
w których mamy wysokie blaty, krzesła barowe.

Ten kształt donicy sprawdza się zarówno
w nowoczesnych jak i klasycznych aranżacjach.
To ponadczasowy design nadający wnętrzom
stylowości i elegancji.







Eleganckie wnętrze
Nasi projektanci zaprojektowali nowe typy donic, które doskonale wpisują się w zabudowy
nowoczesnych powierzchni biurowych. Wydzielają strefy w otwartych przestrzeniach, nadając
im wyjątkowy charakter oraz duże oszczędności finansowe i czasowe.

System zabudowy z donic 
ECARTO stwarza możliwość 
zaaranżowania powierzchni 

stosownie do indywidualnych 
potrzeb najbardziej 

wymagającego klienta.
Proponujemy system donic, 

które nadają wnętrzu
niepowtarzalny, nowoczesny 

wygląd wpisujący się w aktualne 
trendy aranżacyjne. 

Tworzą przyjazny klimat –
indywidualizując strefy, nie 

izolują osób.





Eklsuzywne otoczenie
Donice o dużych wymiarach doskonale wypełniają przestrzeń na zewnątrz budynku biurowego, 
hotelowego i innych w jego reprezentacyjnej – frontowej części jak i wokół niego.

Służą do zagospodarowania
przestrzeni na zewnątrz
oraz dużych przestrzeni wewnątrz
budynku – hotele, patia, sale
konferencyjne.
Tworzą eleganckie ekskluzywne
otoczenie, podnoszą jego estetykę
nadając mu nowoczesny, modny
i przyjemny w odbiorze
wizerunek.




