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BoConcept przedstawia nowy stół do jadalni Fiorentina
Fiorentina została zaprojektowana, aby cieszyć i zachwycać,
dzięki czemu z pewnością przypadnie do gustu wielu
miłośnikom designu, zwłaszcza tym, którzy kochają imprezy, a
ich życie kręci się wokół kulinarnych emocji.

Fiorentina jest bardzo wyrazistym modelem w kolekcji BoConcept. W imponującej, rzeźbiarskiej podstawie ma ukryty
charakterystyczny system rozkładania blatów „butterfly”, dzięki któremu znacząco zmienia zarówno formę, jak i
funkcjonalność. Z niewielkiego stołu, przy którym para może zjeść kolację w intymnej atmosferze, zmienia się w model idealny
do dużej jadalni – zmieści się przy nim 12 osób. Powiększenie blatu jest łatwe, nie wymaga wysiłku.
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Stół Fiorentina, jako następca popularnego modelu Milano, jest dostępny w nowych kolorach i wykończeniach. Metalowe
detale ramy zamieniono na wyszukane matowe czernie i biele, z kolei organiczny kształt podstawy można teraz zamówić w
modnej, popielatej szarości. Jego kolorystyka może stać się punktem wyjścia do stworzenia spójnej aranżacji w jadalni przy
użyciu stonowanych barw, urozmaiconej wyrazistymi dodatkami, takimi jak dywan o ciekawej teksturze czy dekoracyjny
wazon.

Nowy model Fiorentina zachwyca fantastycznym designem, dlatego świetnie prezentuje się jako gwiazda danej aranżacji –
ustawiony w centrum pomieszczenia tak, aby można go było podziwiać z każdej strony. Fiorentinę łatwo też dostosować do
różnego stylu i budżetu. BoConcept ma w swojej ofercie trzy różne stoły: Milano, Alicante i Fiorentina, w różnych przedziałach
cenowych i o zróżnicowanych formach. Każdy z tych modeli, uzupełniony o krzesła do jadalni Princeton w wybranym kolorze i
tapicerce, pozwala wykreować atrakcyjną wizualnie i komfortową jadalnię.

Marka BoConcept została założona w 1952 roku w Danii i dzisiaj jest jednym z najbardziej globalnych producentów mebli z 300
salonami w 65 krajach. Marka pracuje z nagradzanymi projektantami, tworząc kolekcję mebli, dodatków i lamp dla mieszkań i
przestrzeni biznesowych. Pod hasłem „Live Ekstraordinær” BoConcept oferuje swoim klientom osobistą Usługę Projektowania
Wnętrz oraz jedne z najlepszych na rynku możliwości personalizacji swoich mebli zarówno do przestrzeni prywatnych jak i
publicznych – bez uszczerbku na designie czy estetyce.

Obecnie marka posiada 300 salonów w 64 krajach na całym świecie, w Polsce znajduje się 6 salonów: Katowice, Kraków,
Poznań, Wrocław i dwa salony w Warszawie.
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