O FIRMIE

Firma ORiSTO jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem.
Produkujemy meble łazienkowe na rynek Polski i zagraniczny.
Systematyczne inwestycje w nowoczesny park maszynowy oraz
budowa hal produkcyjnych i magazynowych pozwoliły poszerzyć
ofertę dla naszych klientów i utworzyć nowe miejsca pracy
w regionie Ziemii Lubawskiej.
Dzięki współpracy z renomowanymi odbiorcami marka ORiSTO
stała się rozpoznawalnym znakiem wśród producentów mebli
łazienkowych. Od początku działalności naszej firmy nadrzędnym
celem jest wysoka jakość oferowanego wyrobu oraz dbałość
o detale. Wykorzystanie komponentów uznanych europejskich
dostawców pozwala wysoko stawiać markę ORiSTO w rankingach
trwałości i niezawodności produkowanych mebli.
ORiSTO to też ludzie, którzy tworzą to przedsiębiorstwo.
W każdym segmencie działalności pracuje młoda, otwarta na
nowe rozwiązania kadra, której kreatywność pomaga w ciągłym
ewoluowaniu firmy w zamierzonym kierunku.

CENTRUM LOGISTYCZNE

ROZKRÓJ

PROJEKTOWANIE I KONSTRUOWANIE MEBLI

Bardzo duże znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo i higiena pracy.
Możemy pochwalić się sukcesami naszych młodych pracowników,
którzy rokrocznie zdobywają czołowe miejsca w ogólnokrajowych
konkursach dla adeptów zawodu stolarza. Potencjał tych młodych
rzemieślników pozwala pozytywnie myśleć o przyszłości kadrowej
w naszej firmie.
Kładąc szczególny nacisk na ekologię dostosowaliśmy swoje
urządzenia i technologie do unijnych wymogów w zakresie ochrony
środowiska.

Wypracowany system jakości i staranności w produkcji oraz
obsłudze naszych klientów pozwala nam zaoferować 5-letnią
gwarancję na wyroby oferowane przez firmę ORiSTO.

NUMERYCZNE CENTRUM OBRÓBCZE

SZLIFIERNIA

WIERTARKO-KOŁKARKA

ZAUTOMATYZOWANA LINIA LAKIERNICZA

OKLEINOWANIE KRAWĘDZI

MONTAŻ MEBLI

DBAŁOŚĆ O EFEKT KOŃCOWY

SYMBOLE

design

Kolekcja mebli zaprojektowana przez
naszych projektantów.

Kolekcje mebli dedykowane wybranym
salonom sprzedaży.

High gloss

Soft close

Powłoka lakiernicza o najwyższym
stopniu połysku.

Waterproof

Zwiększona odporność na działanie
wody.

System cichego zamykania drzwi lub
szuflad „soft close”.

Decor laminate

Płyta meblowa laminowana.

Kolekcje mebli zaprojektowana przez
Janusza Kaniewskiego.

Push

System otwierania drzwi lub szuflad
„push” - wciśnij żeby otworzyć.

Wood

Produkt wykonany z wysokiej jakości
drewna.

MAGNAT

design

Kolekcja klasycznych, wykonanych w całości
z wyselekcjonowanego drewna brzozowego mebli stojących. Precyzyjne
wykonanie, lakierowane w kolorze orzech antyczny patynowane drewno,
szeroka gama rozmiarów szafek, stylowe nogi i uchwyty to niewątpliwe
atuty tej serii, które pozwalają wybrać sobie odpowiednie wyposażenie
według potrzeb. Rama lustra ze stylowymi kinkietami dodają elegancji
tej kolekcji. Szafki wyposażone są w system cichego domykania frontów
i szuflad co zapewnia wysoki standard użytkowania.

ORZECH ANTYCZNY

Soft close

Wood

Waterproof

DIAMOND

design

Zestaw mebli podwieszanych DIAMOND został
zaprojektowany zgodnie z obecnymi trendami i
wykorzystaniem najnowszych technologii. Uniwersalna
i jednocześnie ponadczasowa biel w połączeniu z
chromowanymi dodatkami nadaje tej kolekcji szczególnie
wyrazistą formę i doskonale wpasuje się do wnętrza
każdej łazienki. Bezpieczny zintegrowany uchwyt oraz
charakterystyczny profil frontów dodają elegancji i stylu.
System „soft close” oraz materiały o podwyższonej
odporności na działanie wody to gwarancja wygodnego,
długoletniego użytkowania.

BIAŁY POŁYSK

High gloss

Soft close

Waterproof

IMPERIAL

design

Kolekcja IMPERIAL to nowoczesna koncepcja aranżacji
łazienkowych. Prostokątne szafki wyposażono w
system głębokich, pojemnych szuflad, które zwiększają
funkcjonalność mebla. Szeroka gama rozmiarów umywalek
różnych producentów, pozwala dostosować meble do wielu
różnorodnych łazienek. Podwieszana bryła pozwala na
łatwe utrzymanie czystości. Modny kolor wenge, uchwyt w
postaci wyprofilowanej, satynowej listwy oraz oświetlenie
wkomponowane w lustro to walory estetyczne tej kolekcji.
Szafki wyposażone są w system cichego zamykania frontów
i szuflad co zapewnia wysoki standard użytkowania.

WENGE

Decor laminate

Soft close

Waterproof

URANO

To kolekcja nowoczesnych mebli, którą cechuje połączenie
klasycznej bieli z ciekawym wybarwieniem płyt: „negro”,
„expresso” lub wenge. Harmonia wzoru litery „U” zestawianych
mebli zapewnia poczucie porządku i ładu w łazience.
Zastosowany sposób otwierania mebli zwiększa komfort
użytkowania i uwidacznia oryginalną linię mebli. Lustro
wyposażono w estetyczny kinkiet LED. Nablatowa ceramika
stwarza duże możliwości aranżacji wnętrz. Szafki wyposażone
są w system cichego zamykania frontów i szuflad co zapewnia
wysoki standard użytkowania.

NEGRO

High gloss

EXPRESSO

WENGE

Decor laminate

Soft close

Waterproof

Push

OPAL

design

Zestaw nowoczesnych mebli wiszących wykończonych
w wysokim połysku – w kolorze szarym lub białym. Estetyki
dodają chromowane uchwyty. W szufladach zastosowano
system cichego domyku „soft-close”. Szafka górna
wyposażona jest w otwierane drzwi lustrzane. Umywalka
z formowanego marmuru posiada praktyczny blat.

SZARY POŁYSK

High gloss

Soft close

BIAŁY POŁYSK

Waterproof

BLACK SUN

design

Seria BLACK SUN, dzięki zastosowanym materiałom,
charakteryzuje się wyjątkowym połyskiem. Lustrzana szafka
górna posiada nowoczesne oświetlenie LED, natomiast dzięki
dużej ilości miejsca wewnątrz jest również bardzo praktyczna.
Szafka dolna została wyposażona w wyraziste chromowane
uchwyty, które świetnie kontrastują z czarno-białym korpusem
dodając szyku całości.

CZARNY POŁYSK

High gloss

Soft close

Waterproof

MODERN WOOD

design

Seria MODERN WOOD, dzięki zastosowanym materiałom,
charakteryzuje się wyjątkowym połyskiem. Lustrzana szafka
górna posiada nowoczesne oświetlenie LED, natomiast dzięki
dużej ilości miejsca wewnątrz jest również bardzo praktyczna.
Szafka dolna została wyposażona w wyraziste chromowane
uchwyty, które świetnie kontrastują z matowymi frontami oraz
białym korpusem w wysokim połysku dodając szyku całości.

ORZECH AMERYKAŃSKI

High gloss

Waterproof

Soft close

Wood

SILVER

design

Silver to kolekcja mebli wiszących wykonanych w kolorystyce:
biały połysk lub szary mat. Interesujący wygląd podkreśla
chromowana listwa umieszczona pomiędzy frontami szuflad
i drzwi. Szafka dolna posiada dwie szuflady wyposażone
w funkcję cichego domyku, samodociągu oraz pełnego
wysuwu. Funkcjonalna szafka górna z drzwiami lustrzanymi
wyposażona jest w oświetlenie LED. Uzupełnieniem kolekcji
są także lustra z oświetleniem i półką oraz praktyczna
dwudrzwiowa szafa. Zastosowanie umywalek z formowanego
marmuru oraz ceramicznych pozwala na zaoferowanie dużej
gamy wymiarowej szafek podumywalkowych.

BIAŁY POŁYSK

Soft close

Waterproof

SZARY MAT

OPERA

design

Nowoczesna kolekcja mebli wiszących wykonanych
z materiałów o zwiększonej odporności na wilgoć,
lakierowanych w białym połysku. Przeznaczona jest
dla umywalek z formowanego marmuru. W szufladach
zastosowany został system cichego zamykania „soft close”.
Prowadnice pozwalające na szybki demontaż szuflad. W skład
kolekcji wchodzą również słupek wiszący z szufladami oraz
lustra.

BIAŁY PÓŁMAT

High gloss

Soft close

Waterproof

BRYLANT

design

Kolekcja mebli wiszących zaprojektowana w nowoczesnym
stylu. Meble wykonane z materiałów o zwiększonej odporności
na działanie wody, lakierowane na wysoki połysk w dwóch
dostępnych kolorach: białym lub połączenie grafitu i białego.
Przeznaczona jest dla umywalek z formowanego marmuru.
Meble wyposażone w system cichego domyku „soft close”.
Uchwyty zintegrowane z frontem mebla. Dopełnieniem kolekcji
są: słupek wiszący oraz szafka górna lustrzana z oświetleniem LED.

BIAŁY POŁYSK

High gloss

Soft close

GRAFITOWY POŁYSK

Waterproof

HORYZONT

design

Horyzont to kolekcja mebli wiszących przeznaczona pod
umywalki z formowanego marmuru. Wyraziście zaznaczone
linie,załamanie frontu w dolnej części, czy zintegrowany
uchwyt to charakterystyczny design tej kolekcji. Meble
wykonane z zastosowaniem materiałów o zwiększonej
odporności na działanie wody, lakierowane w białym półmacie.
Wyposażone są w system cichego domyku „soft close”.

BIAŁY PÓŁMAT

Soft close

Waterproof

ORiSTO Sp. z o.o.
Montowo 59, 13-324 Grodziczno
tel. 56 472 95 00; fax 56 472 95 09
e-mail: marketing@oristo.pl

PIECZĄTKA AUTORYZOWANEGO PUNKTU HANDLOWEGO ORISTO

www.oristo.pl
www.youtube.com/oristomeble
www.facebook.com/oristomeble
www.twitter.com/oristomeble
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