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Wernature ― styl
w zgodzie z naturą

Wernature ― live
in harmony with nature

Wykończenia:
Finishings

Dlaczego Wersal stworzył markę Wernature?

Why did Wersal create the 
Wernature brand?
Wernature is the youngest but dynamically developing brand of the Wersal 
furniture factory, which is backed by two generations of experience in the 
furniture industry. It has been created in harmony with nature and the latest 
trends in furniture making. Beautiful and durable oak furniture that is worked 
out in every detail is a must-be furnishing element of every interior. A wide 
selection of models will satisfy even those most demanding. Aesthetic 
workmanship and the most fashionable furniture design will add appeal to 
any room. Wernature furniture is elegant, solid and practical. Thanks to it, 
your home can gain a wholly new dimension of beauty and style. Delight 
everyone with the trendiest design of your interior by choosing the Wernature 
furniture.

Wernature to najmłodsza, ale dynamicznie rozwijająca się marka Fabryki Mebli Wersal, za którą stoją dwa pokolenia 
doświadczeń w przemyśle meblarskim. Stworzona została w zgodzie z naturą i najnowszymi trendami w meblarstwie. Piękne, 
trwałe i dopracowane w najmniejszych szczegółach meble z drewna dębowego to obowiązkowy element wyposażenia 
każdego wnętrza. Szeroki wybór modeli zaspokoi nawet najbardziej wymagających użytkowników. Estetyczne wykonanie 
i najmodniejszy design mebli dodadzą uroku każdemu pomieszczeniu. Meble marki Wernature są eleganckie, solidne i 
praktyczne. Dzięki nim Twój dom może zyskać zupełnie nowy wymiar piękna i stylu. Zachwyć wszystkich najmodniejszym 
designem swojego wnętrza wybierając meble marki Wernature.

Wykończenia każdego produktu dostępne
w sześciu różnych opcjach:
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20 x 20 mm:

20 x 20 mm:

Each product is available in six different 
configurations:

Malowany proszkowo profil

PL

PL

PL

EN

EN

EN

Oiled oak wood

o grubości 25 mm:

(25) mm:

Olejowane drewno dębowePL

EN

Laminated board

firmy EGGER o grubości 18 mm:

(18) mm:

Płyta laminowanaPL

EN

01 Dąb naturalny / natural oak

01 czarny / black 02 złoty / gold

02 Dąb artisan / artisan oak

03 Beton / concrete

04 Marmur ciemny / dark marble

05 Marmur jasny / light marble

06 Grafit ciemny / dark graphite
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01 Regały
Bookcases
Regał to jeden z najbardziej popularnych elementów wyposażenia 
wnętrz. Znajdziemy go w salonie, bibliotece, sypialni a nawet kuchni. Ułatwia 
przechowywanie różnych przedmiotów- książki, ceramikę, pamiątki z podróży 
lub osobiste drobiazgi. Bardzo ciekawe są regały w stylu industrialnym, 
które stanowią interesujący i oryginalny akcent w pomieszczeniu. Możemy 
je wkomponować we wnętrza w różnych stylach- rustykalnym, kolonialnym, 
skandynawskim oraz loftowym. Głównym materiałem, z którego są wykonane 
jest chłodny metal, ocieplony naturalnym, olejowanym drewnem lub wysokiej 
jakości płyty imitującą naturalne materiały.

Shelving unit is one of the most popular elements of interior design.  
It can be found in the living room, library, bedroom and even the kitchen.  
It makes it easier to store various items - books, ceramics, travel souvenirs 
or personal trinkets. The industrial style racks are very interesting as they 
add an original touch to the room. They can be incorporated into interiors of 
various styles - rustic, colonial, Scandinavian and loft. The main material they 
are made of is cold metal, enhanced with natural, oiled wood or high quality 
panels which imitate natural materials.

01
PL

EN
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Dulit
Konsola Dulit to mebel praktyczny  
i ponadczasowy, który doda elegancji  
każdemu pomieszczeniu. Jest to idealne 
rozwiązanie dla wąskich pomieszczeń takich 
jak: wiatrołap, czy korytarz. Mebel może 
służyć jako podstawka do kwiatów, czy do 
wyeksponowania rodzinnych pamiątek.

Dulit rack is a practical and timeless piece of 
furniture, which will add elegance to any room. 
It is an ideal solution for narrow rooms, such 
as a vestibule or corridor. The furniture can be 
used as a stand for flowers or to display family 
heirlooms.

PL EN

80 cm 100 cm 30 cm

Pulit
Konsola Pulit to nowoczesny mebel w stylu 
industrialnym, który będzie doskonałym 
uzupełnieniem każdego salonu, zarówno tego 
nowoczesnego jak i tego klasycznego. Regał 
cechuje oryginalność oraz praktyczność, 
dzięki blatom na których można eksponować 
ulubione przedmioty.

Pulit rack is a modern piece of furniture in the 
industrial style, which will be a perfect solution 
for every living room, both modern and classic. 
The console is characterised by its originality 
and practicality, thanks to the tops on which 
you can display your favourite items.

PL EN

80 cm 100 cm 30 cm

Wiso
Regał Wiso to industrialny mebel, 
który oprócz nowoczesnego designu, 
charakteryzuje się ogromną funkcjonalnością. 
Wyposażony w 5 półek, może służyć jako 
miejsce do przechowywania ulubionych 
książek, lub pamiątek z podróży.

Wiso bookcase is an industrial piece of 
furniture, which apart from its modern design, 
is characterised by its great functionality. 
Equipped with 5 shelves, the bookcase can 
serve as a place to store your favourite books 
or travel souvenirs.

PL EN

180 cm 80 cm 30 cm

Tufo
Konsola Tufo to mebel, który spełni 
oczekiwania najbardziej wymagających 
użytkowników. Może służyć jako kwietnik, 
konsola lub regał, na którym możemy ustawić 
ulubione przedmioty. Solidna konstrukcja Tufo 
posiada ciekawy design, a półka z metalowej 
siatki nadaje konsoli prawdziwy, industrialny 
charakter. 

The Tufo console table is a piece of furniture 
that will meet the expectations of the most 
demanding users. It can be used as a flower 
bed, console table or bookcase on which 
we can place our favorite items. The solid 
structure of Tufo has an interesting design, 
and the metal mesh shelf gives the console 
table a real, industrial nature. 

PL EN

80 cm 80 cm 30 cm

wernature.plwernature.pl
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02 Ławy
Coffee tables
W dzisiejszych czasach ławy są tak popularne, że wielu z nas nie 
wyobraża sobie wnętrza wypoczynkowego bez tego detalu. Jedne  
z najmodniejszych są te, które łączą w sobie kilka materiałów np. metal  
i naturalne drewno. Takie stoliki kawowe, bo tak też nazywać można ławy, 
mogą być uzupełnieniem wnętrz w różnym stylu: nowoczesnym, loftowym, 
vintage, skandynawskim,  oraz glamour. Należy pamiętać, że dzisiejsze 
stoliki to nie tylko miejsce, na którym stawiamy filiżankę kawy lub herbaty. 
Wykorzystywany jest również jako podręczny mebel, na którym znajdują się 
przedmioty codziennego użytku.

These days coffee tables are so popular that many of us cannot imagine 
our lounge interiors without this detail. Some of the most fashionable 
are those which combine several materials, e.g. metal and natural wood. 
Such coffee tables can complement interiors in various styles: modern, loft, 
vintage, Scandinavian, and glamour. It is important to remember that today’s 
coffee tables are not only a place where we put a cup of coffee or tea. It is 
also used as a handy piece of furniture that holds everyday objects.

PL

EN

wernature.pl
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Cova
Ława Cova to niezwykle elegancki  
i praktyczny mebel. Połączenie prostokątnego 
blatu ze stabilnymi metalowymi nogami 
w czarnym kolorze świetnie sprawdzi 
się w industrialnym i loftowym wnętrzu. 
Funkcjonalna konstrukcja sprosta potrzebom 
wszystkich domowników.

Cova bench is an extremely elegant and 
practical piece of furniture. The combination of 
a rectangular top with stable black metal legs 
will be perfect for industrial and loft interiors. 
The functional design will meet the needs of 
even the most demanding family members.

PL EN

38 cm 100 cm 60 cm

Kodo
Zestaw dwóch okrągłych stolików kawowych 
Kodo to bardzo praktyczne i pomysłowe 
rozwiązanie. Połączenie drewna dębowego 
i stalowej konstrukcji sprawi, że charakteru 
nabierze nawet najprostsza aranżacja.

A set of two round coffee tables Kodo is a 
very practical and ingenious solution. The 
combination of oak wood and steel structure 
will give character to even the simplest 
arrangement.

PL EN

39/34 cm 60/41 cm 60/41 cm

Giulia
Ława Giulia jest zaprojektowana nie 
tylko z myślą o tym, aby służyć nam swą 
funkcjonalnością, ale przede wszystkim aby 
cieszyć nasze oko. Ława w szczególności 
przyda się, gdy do popołudniowej kawy 
lubimy mieć pod ręką świeżą prasę - gazetnik 
z metalowej siatki świetnie sprawdzi się 
w tej roli. Metalowa konstrukcja dodaje jej 
stylowego charakteru, a całości dopełnia 
piękny blat z najwyższej jakości materiału.

Giulia bench is designed not only to serve us 
with its functionality, but of course to please 
our eyes. The bench will be particularly useful 
when we like to have fresh newspapers at 
hand for our afternoon coffee - the metal 
mesh newspaper holder will be perfect for this 
role. The metal construction gives it a stylish 
character, and the whole is complemented 
by a beautiful top made of the highest quality 
material.

PL EN

43 cm 60 cm100 cm
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Corys
Corys - kwadratowy stolik kawowy na 
metalowym stelażu doskonale sprawdzi się 
w małym pomieszczeniu, w którym trudno 
o swobodę. Dwie półki, umiejscowione pod 
blatem to praktyczny pomysł, który pomoże 
nam ukryć to, czego nie chcemy wysuwać na 
pierwszy plan. Mała ława w industrialnym stylu 
z całą pewnością ozdobi wnętrze i dopasuje 
się do naszych potrzeb.

Corys - the square coffee table on a metal 
frame, will be perfect for a small room where 
free space is difficult to find. Two shelves 
located under the top are a practical idea 
which will help us hide what we don’t want 
to bring to the foreground. A small bench in 
an industrial style will certainly decorate the 
interior in which it will be placed and will suit 
our needs.

PL EN

45 cm 70 cm 70 cm

W
ernature        Ław
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Stolik Motta to wyjątkowo oryginalny 
i praktyczny mebel, który doskonale uzupełni 
każde wnętrze, podkreślając jego industrialny 
charakter. Szyku i elegancji dodaje stolikowi 
dodatkowa półka wykonana z wytrzymałych 
prętów, na której można położyć ulubione 
czasopisma lub książki. Uniwersalny 
i przyjemny design stolika, pozwala na 
umieszczanie go w dowolnym wnętrzu. 

The Motta table is an exceptionally 
original and practical piece of furniture 
that will perfectly complement any interior, 
emphasizing its industrial nature. Chic 
and elegance are added to the table by an 
additional shelf made of durable rods, on 
which you can put your favorite magazines or 
books. The universal and pleasant design of 
the table allows it to be placed in any interior. 

PL EN

42 cm 100 cm 50 cm
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Nemi
Nemi to ekskluzywny stolik kawowy łączący 
nowoczesny charakter z industrialnym stylem. 
Metalowy, masywny stelaż o nieprzeciętnym 
wzorze to połączenie oryginalności oraz 
nowoczesnego designu. Stolik kawowy Nemi 
będzie idealnym uzupełnieniem dla każdego 
salonu, niezależnie od prezentowanego stylu.

Nemi is an exclusive coffee table combining 
modern character with industrial style. Metal, 
massive frame with an extraordinary pattern 
is a combination of originality and modern 
design. Nemi coffee table will be the perfect 
addition to any living room, regardless of the 
style presented.

PL EN

42 cm 80 cm 80 cm

W
ernature        Ław

y / C
offee tables

Letino
Stolik Letino to mebel ponadczasowy, 
połączony z doskonałą ergonomią. Doskonale 
sprawdzi się w industrialnym, loftowym oraz 
także w nowoczesnym wnętrzu. Ciekawa 
konstrukcja, dzięki dwóm półkom sprawia, że 
mebel oprócz nowoczesnej formy, jest bardzo 
praktyczny. 

The Letino table is a timeless piece of 
furniture, combined with excellent ergonomics. 
Perfect for an industrial, loft and modern 
interior. An interesting structure, thanks to two 
shelves, makes this piece of furniture, apart 
from a modern form, very practical. 

PL EN

46 cm 100 cm 60 cm

Gala
Nowoczesna ława w stylu industrialnym 
Gala to propozycja o niezwykle szerokich 
możliwościach aranżacyjnych. Będzie 
idealna dla osób ceniących sobie tradycyjny 
kształt ponad wszelkie, przemijające trendy. 
Metalowa półka, znajdująca się pod blatem, 
to praktyczne i użyteczne rozwiązanie, które 
ułatwi nam przechowywanie drobnych rzeczy.

Modern bench Gala in an industrial style is 
a proposal with extremely wide arrangement 
possibilities. It will be perfect for those who 
value the traditional shape over any passing 
trends. The metal shelf, located under the top, 
is a practical and useful solution to help you 
store small items.

PL EN

44 cm 85 cm 85 cm

wernature.pl wernature.pl
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Gino
Zestaw dwóch stolików kawowych Gino 
to praktyczne rozwiązanie w małych  
pomieszczeniach, który z sukcesem zastąpi 
dużą, tradycyjną ławę. Oprócz nowoczesnego 
designu, główną zaletą zestawu Gino jest 
praktyczność. Jego klasyczny minimalizm 
będzie odpowiednim uzupełnieniem 
pozostałych mebli.

A set of two coffee tables Gino is a 
practical solution for small rooms, which 
will successfully replace a large, traditional 
bench. In addition to modern design, the main 
advantage of the Gino set is its practicality. Its 
classic minimalism will suitably complement 
the rest of the furniture.

PL EN

47/40 cm 76/66 cm 76/66 cm
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Ellie
Ława Ellie wyróżnia się ciekawą estetyką  
i kreatywnym rozwiązaniem w postaci dwóch 
półek pod blatem, umiejscowionych na różnej 
wysokości. Ta właśnie dodatkowa przestrzeń 
pozwoli nam uporządkować blat i schować, 
bądź też wyeksponować, przeróżne drobiazgi. 
Ława będzie idealna do przestronnego 
salonu, jak i do małego, loftowego wnętrza.

Ellie bench is distinguished by its interesting 
aesthetics and a creative solution in the form 
of two shelves under the table top, placed 
at different heights. This additional space 
will allow us to arrange the top and hide, or 
expose, various trinkets. The bench will be 
ideal for a spacious living room, as well as for 
a small loft interior.

PL EN

45 cm 100 cm 50 cm
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03 Stoły
Tables
W każdym salonie, czy jadalni, najczęściej w centralnej części znajduje 
się stół. To przy nim jadamy posiłki, przyjmujemy gości oraz biesiadujemy.  
W mieszkaniu w stylu loftowym, powinien więc znajdować się stół 
industrialny. Takie stoły wykonane są z wysokiej jakości materiałów - 
najczęściej z połączenia naturalnego drewna i metalu. Stoły industrialne 
są nieodzowną częścią wyposażenia wnętrza loftowego. Oprócz funkcji 
praktycznej, będzie on doskonałym elementem dekoracyjnym mieszkania.

In the centre of every living room or dining room, there is usually  
a table. It is where we eat meals, receive guests and spend time enjoying 
ourselves. In a loft-style flat, there should be an industrial table. Such tables 
are made of high quality materials - usually a combination of natural wood 
and metal. Industrial tables are an indispensable part of the loft interior 
furniture. Apart from its practical function, it will be an excellent decorative 
element of the flat.

PL

EN
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Atin
Stół Atin to połączenie drewna dębowego 
i czarnego metalu.  Jego masywny blat 
idealnie nadaje surowości, która nie 
przytłacza. Prosty a zarazem elegancki 
wygląd stołu genialnie sprawdzi się w jadalni 
i salonie.

Atin table is a combination of oak wood and 
black metal. Its massive top gives it an austere 
look, which is not overwhelming. The simple 
yet elegant look of the table will be perfect for 
the dining room and living room.

PL EN

77 cm 140/160/180 cm 90 cm

W
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Lavos
Stół Lavos to niezwykle elegancki i praktyczny 
mebel. Charakterystyczna konstrukcja stołu 
dodaje ekstrawaganckiego wyglądu, a blat 
pozostaje bez zmian w swej prostocie.
Naturalne drewno blatu doda świeżości 
i oryginalności.  Znakomicie wpasuje się we 
wnętrza w stylu industrialnym.

Lavos table is an extremely elegant and 
practical piece of furniture. The distinctive 
design of the table adds an extravagant 
look, while the top remains unchanged in its 
simplicity. The natural wood of the tabletop will 
add freshness and uniqueness. It will perfectly 
blend in with industrial interiors.

PL EN

77 cm 140/160/200 cm 90 cm

W
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Meble z drewna litego to wysokiej jakości wyroby meblarskie, które 
wymagają ogromnej wiedzy i umiejętności. Drewno musi być odpowiednio 
sezonowane, poddane często skomplikowanej obróbce, a na koniec 
zaimpregnowane tak, aby było trwałe. Ogromną zaletą mebli z litego drewna 
jest ich naturalność. Znajdujące się na ich powierzchni słoje, podkreślają 
niepowtarzalność tych mebli i nadają wnętrzom wyjątkowego charakteru. 
Ekologiczne meble drewniane to w dzisiejszych czasach szczególnie cenione 
rozwiązanie. 

Solid wood furniture is a high quality product that requires a great deal 
of knowledge and skill. The wood must be properly seasoned, subjected to 
often complex treatment and finally impregnated to make it durable. A huge 
advantage of solid wood furniture is its natural character. The rings on their 
surface emphasise the uniqueness of this furniture and give the interiors a 
unique feel. Nowadays, ecological wooden furniture is a particularly valued 
solution.

PL

EN
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Komoda Ceres
Komoda Ceres wykonana jest z litego drewna 
dębowego. Korpus komody jest delikatnie 
zaznaczony, mebel posiada trzy pojemne 
szuflady i półkę po lewej stronie, której front 
wykończony jest szkłem satyna mat, w kolorze 
antracyt. Piękna drewniana komoda sprawdzi 
się w każdym mieszkaniu, w połączniu ze 
szkłem tworzy niezwykły design.

Ceres chest of drawers  is made of solid oak 
wood. The body of the chest is delicately 
outlined, the piece has three capacious 
drawers and a shelf on the left side, the front 
of which is finished with satin matt glass in 
anthracite colour. A beautiful wooden chest of 
drawers will be suitable for any flat as it gives 
an unusual design in combination with glass.

PL EN

82 cm 150 cm 42 cm
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Stolik Ceres
Stolik Ceres wykonany jest z litego drewna 
dębowego. Dębowy stolik nocny ceres to 
funkcjonalny i estetyczny mebel dopełniający 
sypialnię w stylu industrialnym. Mebel, dzięki 
trzem szufladom jest bardzo funkcjonalny, a 
w połączeniu z kolorowym szkłem staje się 
bardzo nowoczesny, który doda uroku 
w każdej sypialni.

Ceres table is made of solid oak wood.
It is a functional and aesthetic piece of 
furniture that complements an industrial style 
bedroom. With three drawers, the piece of 
furniture is very functional, and combined 
with coloured glass it becomes a very modern 
piece that will add charm to any bedroom. 

PL EN

60 cm 50 cm 40 cm
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Komoda Lovato
Komoda Lovato wykonana jest z litego 
drewna dębowego. Wyposażona jest w trzy 
pojemne szuflady oraz drzwi. Drzwi zostały 
wykończone eleganckimi i subtelnymi 
uchwytami. Mebel posłuży nam zarówno 
w sypialni jak i w salonie lub przedpokoju. 
W połączeniu ze stolikami nocnymi z tego 
samego systemu tworzy piękną całość.

Lovato chest of drawers is made of solid 
oak wood. Equipped with three capacious 
drawers and doors. The doors were finished 
with elegant and fine handles. The furniture 
will serve you both in the bedroom and in the 
living room or hallway. When combined with 
bedside tables from the same system it forms 
a beautiful whole.

PL EN

82 cm 150 cm 42 cm
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Stolik Lovato
Stolik Lovato wykonany jest z litego drewna 
dębowego. Szafka nocna, z subtelnymi, 
poręcznymi uchwytami sprawdzi się 
w każdej sypialni. Trzy szuflady pomogą nam 
w zorganizowaniu przestrzeni przy naszym 
łóżku. Naturalny materiał, jakim jest drewno, 
wprowadzi do wnętrza nieco oddechu.

Lovato table made of solid oak wood.
The bedside table, with its fine, handy handles 
will work well in any bedroom. Three drawers 
will help us organise the space next to our 
bed. Wood, as a natural material, will bring 
a bit of inspiration to the interior.

PL EN

60 cm 50 cm 40 cm
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Komoda Hum
Komoda Hum wykonana jest z litego drewna 
dębowego. Jest to nowoczesna forma komody 
z czterema pojemnymi szufladami. Będzie 
idealna do sypialni, w połączeniu ze stolikami 
nocnymi z tej samej serii. Świetnie sprawdzi 
się również w salonie.

Hum chest of drawers is made of solid 
oak wood. A modern form chest with four 
capacious drawers. It will be perfect for 
a bedroom when combined with bedside 
tables of the same line. It will also work well in 
the living room.

PL EN

91 cm 100 cm 42 cm
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Stolik Hum
Stolik Hum wykonany jest z litego drewna 
dębowego. Wysoka szafka nocna, dzięki 
swoim trzem szufladom, świetnie sprawdzi 
się w sypialni i pomoże nam zorganizować 
przestrzeń w obrębie zasięgu naszej ręki.

Hum table made of solid oak wood.
With its three drawers, the tall bedside table 
is perfect for the bedroom and will help us 
organise the space within our reach.

PL EN

58 cm 50 cm 40 cm
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Stolik Rovigo
Stolik Rovigo wykonany jest z litego drewna.
Składa się z trzech szuflad w niewielkim 
gabarytowo meblu, utrzymanym w bardzo 
klasycznej stylistyce. Ponadczasowy stolik 
nocny, wykonany z naturalnego materiału, 
wniesie do naszej sypialni odrobinę ciepła 
i spokoju.

Rovigo table is made of solid wood.
Bedside table offers three capacious drawers 
in a small size piece of furniture, maintained 
in a very classic style. This timeless bedside 
table, made of natural material, will bring a bit 
of warmth and peace into your bedroom.

PL EN

58 cm 50 cm 40 cm
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Stolik Neiva
Stolik Neiva wykonany jest z litego drewna.
Szafka nocna w bardzo naturalnym odcieniu 
drewna dębowego, to idealna propozycja do 
tradycyjnego, ciepłego i przytulnego wnętrza. 
Jej minimalistyczny i bardzo klasyczny design, 
sprawią, że mebel długo się nam nie znudzi.

Neiva table is made of solid wood.
Bedside table in a very natural shade of oak 
wood is an ideal choice for a traditional, warm 
and cosy interior. Its minimalist and very 
classic design will ensure that the piece of 
furniture will not get boring quickly.

PL EN

56 cm 50 cm 40 cm

Stolik Milano
Stolik nocny Milano to prosty, elegancki oraz 
podkreślający minimalistyczny charakter 
sypialni. Stolik, mimo że wykonano ze stali, 
jest lekki, a dzięki dodatkowej półce, również 
bardzo praktyczny. To mebel, który stanowi 
doskonałe połączenie surowej prostoty
i elegancji. Stolik nocny Milano to solidny 
mebel o niepowtarzalnym designie.

The Milano bedside table is simple, elegant 
and emphasizes the minimalist nature of the 
bedroom. The table, although made of steel, 
is light, and thanks to an additional shelf, 
also very practical. It is a piece of furniture 
that is a perfect combination of simplicity and 
elegance. The Milano bedside table is a solid 
piece of furniture with a unique design. 

PL EN

59 cm 40 cm 39 cm
profil metalowy: 15 x 15 mm
stolik dostępny tylko w płycie laminowanej
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Pomimo tego, że industrialny salon jest minimalistyczny, nie można 
zapomnieć o dodatkach, które skutecznie wypełniają wnętrze i nadają 
odpowiedniego klimatu. Wśród wyznaczników tej stylistyki wymienić 
należy surowość otwartej przestrzeni, prostotę, minimalizm i funkcjonalność. 
Industrialne półki czy nadstawki do sof, mimo niedużego rozmiaru, nadają 
pomieszczeniu oryginalnego charakteru.

Despite the fact that the industrial living room is minimalist, you cannot 
forget about the accessories that effectively fill the interior and give 
the right atmosphere. Among the distinguishing features of this style are 
the severity of open space, simplicity, minimalism and functionality. Industrial 
shelves or sofa extensions, despite their small size, give the room an original 
character.
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Doti
Stolik Doti to genialne rozwiązanie dla 
miłośników siedzenia na kanapie. Można go 
przysunąć i ustawić na nim laptopa lub kubek 
gorącej herbaty. Nadstawka sprawdzi się nie 
tylko w salonie przy wygodnym siedzisku, ale 
może również posłużyć nam jako stolik nocny 
w sypialni, czy pokoju naszej pociechy.

Doti table is a brilliant solution for those who 
love sitting on the sofa. You can slide it over 
and comfortably put your laptop or a cup of 
hot tea on it. The top is perfect not only for 
a comfortable seat in the living room, but it 
can also be used as a bedside table in the 
bedroom or in our child’s room.

PL EN

71 cm 51 cm 31 cm

Nori
Nori to ciekawa propozycja dla osób ceniących 
sobie odpoczynek na kanapie. Stolik można 
wykorzystać jako nadstawkę do mebla 
tapicerowanego i położyć na nim szklankę  
z sokiem, lub ulubione czasopismo. 
Zastosowanie znajdzie także w korytarzu jako 
ozdobna konsola, na której można coś postawić.

Nori is an interesting proposal for those who 
appreciate resting on the sofa. The table can be 
used as an extension to an upholstered piece 
of furniture, and you can put a glass of juice or 
a favourite magazine on it. It will also serve an 
purpose in the hallway as a decorative rack, on 
which you can place something.

PL EN

66/56 cm 51 cm 31 cm

Willo
półka ścienna Willo to ciekawy, dekoracyjny 
dodatek do każdej aranżacji. Półka posiada 
niestandardowy kształt, przypominający 
plaster miodu, dzięki czemu ciekawie wygląda 
pojedynczo, ale również w połączeniu kilku 
sztuk razem, tworząc na ścianie zróżnicowane 
wzory.

Willo wall shelf is an interesting, decorative 
addition to any interior design. The shelf has a 
non-standard shape, which resemble 
 a honeycomb to make it look interesting both 
individually and in a combination of several 
pieces together to form different patterns on 
the wall.

PL EN

40 cm 43 cm 18 cm

Duro
Klasyczna, ale zarazem elegancka półka 
Duro może spełniać zadanie zarówno 
półki wiszącej, jak i stojącej. Połączenie ze 
sobą kilku półek daje możliwość stworzenia 
ciekawej kompozycji.

Duro - a classic yet elegant shelf which can 
serve as both a hanging and a standing shelf. 
Combining several shelves together gives the 
possibility of composing interesting designs.

PL EN

33 cm 30 cm 18 cm

wernature.pl wernature.pl



4948

Pioli
Stolik Pioli to mebel, który ma szerokie 
zastosowanie. Może służyć jako nadstawka do 
mebla tapicerowanego, stolik pod laptopa lub 
jako ozdobna konsola na korytarzu. Ścianka 
zbudowana ze stalowych prętów, nadaje 
aranżacji iście industrialnego charakteru.

The Pioli table is a piece of furniture that has 
a wide range of applications. It can be used 
as an extension for upholstered furniture, a 
laptop table or as a decorative console in the 
corridor. The wall made of steel bars gives the 
interior a truly industrial nature.

PL EN

70 cm 50 cm 30 cm
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stolik RTV Tevos to niezwykle pomysłowy  
i ciekawy mebel. Połączenie metalu, a przede 
wszystkim metalowej siatki z drewnem 
pokazuje, że jest to mebel w nowoczesnym, 
industrialnym stylu. Stolik Tevos to doskonała 
alternatywa, dla osób które cenią nietypowe, 
ale stylowe rozwiązania.

Tevos TV unit is an extremely ingenious and 
interesting piece of furniture. The combination 
of metal, and above all metal mesh with 
wood adds this piece of furniture a modern, 
industrial style. Tevos unit is a perfect 
alternative for those who appreciate unusual 
but stylish solutions.

PL EN

55 cm 180 cm 40 cm
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Informacja / Information

Drewniane elementy wykonano z materiałów naturalnych 
i czystych ekologicznie. Każde drzewo jako żywy organizm 
wytwarza odmienną, niepowtarzalną strukturę i zróżnicowany 
kolor w obrębie jednego pnia, wynikającą z naturalnego 
rozrastania się drzewa na obwodzie i wysokości. Wymienione 
zależności wpływają na niepowtarzalność / zróżnicowanie 
dotyczące faktury elementów drewnianych zastosowanych do 
produkcji mebli.

Powyższe właściwości drewna są świadectwem naturalnego 
pochodzenia, a nie wadą fabryczną.

Wooden elements are made of natural and eco-friendly 
materials. Each tree is unique organism which form distinct, 
individual structure and color of its trunk in result of growth 
in circuit and height. These factors lead to uniqueness and 
diversity of texture in each wooden element used in furniture. 

The above properties of wood are certificate of its natural 
origin and should not be considered as factory defect.
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