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Delikatne i faliste linie są znakami rozpoznaw-
czymi marki nuno’ni. Kolekcja siedzisk LOFT to 
efekt prac nad innowacyjnymi technikami łą-
czenia materiałów, pozwalającymi uzyskać fu-
turystyczną, a zarazem elegancką formę mebli, 
które wspólnie tworzą limitowaną serię orygi-
nalnych elementów wyposażenia wnętrz 
i otwartych przestrzeni. 

Delicate wavy lines are characteristic features of 
Nunoni brand. The collection of seats LOFT is an 
effect of work on innovative techniques, which 
invloves  combining materials to get a futuristic 
but also an elegant form of furniture. Together 
they create the limited series of original interior 
as well as exterior elements.
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FOTEL LOFT
Inspirowany aerodynamicznym kształtem aut wyścigowych fotel LOFT 
to gładkość, faliste linie i efektowne, geometryczne kształty. Harmonijne 
połączenie krągłości i ostrych kątów pozwoliło stworzyć ergonomiczne 
siedzisko, odpowiednie do zastosowań wewnątrz, jak i poza zamknięty-
mi pomieszczeniami.

Inspired by the aerodynamic shape of modern racing cars, the LOFT chair 
combines smooth and sinuous lines with striking geometry. The ratio be-
tween curves and angles has been studied in detail in order to create a chair 
that is ergonomic and suitable for both indoor and outdoor environments.

650 x 648 x 846 h 4 kgLoft

Model 

Model
Weight Dimensions 

Wymiary

NU 042 085

Basic 

Wersja podstawowaWaga
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Inspiracją do stworzenia krzesła SWEEP były biomorficzne kształty i kobie-
ce krągłości. Niepowtarzalna forma sprawia, że siedzisko z łatwością staje się 
punktem centralnym każdego pomieszczenia i przestrzeni zewnętrznej. 

Biomorphic shapes and feminine curves are the inspirational elements behind 
this stool, designed to offer maximum comfort to the user. Building on its striking 
design, the Sweep becomes the focal point of any room both indoors & outdoors.

429 x 382 x 883 h 4 kgHoker Sweep

Model 

Model
Weight Dimensions 

Wymiary

NU 043 085

Basic 

Wersja podstawowaWaga

HOKER SWEEP
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CHEERS BAR jest częścią modułu Bar system, zaprojektowanego tak, by opo-
wiedzieć na potrzebę funkcjonalności i estetyki. Prosta, minimalistyczna forma 
umożliwia dowolne dopasowanie mebla do konkretnej przestrzeni.

CHEERS BAR is part of the modular bar system which has been designed to sat-
isfy every need in terms of space and cost. The impressive level of customizability 
is applicable both to functionality and aesthetics.

172 x 80 x 110 h 25 kgCheers Bar

Model 

Model
Weight Dimensions 

Wymiary

NU 044 170 033

Basic 

Wersja podstawowaWaga

 CHEERS BAR
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Aby dopasować mebel do otoczenia, jego po-
wierzchnia robocza może zostać wykonana z płyty 
MDF lub marmuru. Główny komponent jest pro-
dukowany metodą formowania rotacyjnego.

The work surfaces and the top can be produced in 
materials such as MDF or marble according to the 
aesthetic requirements of the area to be furnished.
The main component of the bar is created by rota-
tional moulding.

Funkcjonalne półki wytwarzane z polietylenu są 
również dostępne.

The functional shelves are available and manufac-
tured in polyethylene.

DOSTĘPNE WARIANTY MARMURU

BARDIGLIO
NUVOLATO

BIANCO
CARRARA CD

GIALLO SILVIA
ORO

GRIGIO
AITOS

NERO
MARQUINIA

VERDE
IMPERIALE
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CHEERS BAR SHORT jest częścią modułu BAR. Półki zrobione są z polietylenu, per-
sonalizacja powierzchni roboczej jest możliwa dzięki zastosowaniu płyty MDF lub 
marmuru.

CHEERS BAR SHORT is part of the modular bar system. The functional shelves are 
made from polyethylene while the customizable facility means that the work surfaces 
and top can be made from MDF or marble.

95 x 55 x 110 h 45 kgCheers Bar Short 

Model 

Model
Weight Dimensions 

Wymiary

NU 045 095 

Basic 

Wersja podstawowaWaga

 CHEERS BAR SHORT
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nuno’ni jest jedną z marek Terra Group.

Terra Group

ul. Wrocławska 17B

65-427 Zielona Góra

48 68 455 62 69

terra-pl.eu




