One day two large poplars fell over in my
yard. I’ve collected the wood and began to
carve simple minimalist shapes. With the
help of a local carpenter I’ve managed to
create a bench and some stools in a variety of sizes. Pleased with the results, I’ve
spent the next few months simplifying
the shapes and dreaming up new ones, as
well as hand-picking the colors in order to
design pieces of furniture that would be
modern and multifunctional. And so ecoCUBE was born – fully ecological modular
furniture, made of solid wood using local
craftsmanship.
Pewnego dnia, na terenie mojej posiadłości na Mazurach,
przewróciły się 2 duże topole. Z pozyskanego drewna zacząłem konstruować proste, minimalistyczne kształty. We
współpracy z miejscowym stolarzem skonstruowałem ławę, a
następnie taborety w różnych rozmiarach. Przez kilka następnych miesięcy, upraszczając formy, tworząc nowe kształty
oraz dobierając kolory pracowałem nad realizacją idei nowoczesnych mebli mogących spełniać różnorakie funkcje. W ten
sposób narodził się ecoCUBE – linia modularnych mebli, będących wyrobem w pełni ekologicznym, wytwarzanym z litego
drewna, zgodnie ze sztuką lokalnego rzemiosła.

safe, natural
wooden furniture
ecoQUBE | health | zdrowie
Safe, natural furniture.

Bezpieczny, naturalny mebel.

Solid wood doesn’t emit harmful,
toxic substances - contrary to mdf,
agglomerates of the sawdust in
suspension of glue hardened with
microwaves, covered with plastic
wood-like veneer. Solid wood is
neutral for health. According to the
EU Toy Safety Directive (EN71.3),
the agents used for the preservation and dyeing of ecoQube furniture are neutral for the environment and human, children-friendly
and recommended for allergy sufferers.

Lite drewno nie emituje szkodliwych
substancji tak jak płyty – aglomeraty trocin w zawiesinie utwardzonego mikrofalami kleju, pokrywane
drewnopodobną nadrukowaną plastikową okleiną. Lite drewno jest
neutralne dla zdrowia. Do konserwacji i barwienia mebli ecoQUBE
używane są środki zgodne z Europejską Normą Bezpieczeństwa Zabawek (EN71.3), neutralne dla środowiska i człowieka, przyjazne dla
dzieci i osób podatnych na choroby
alergiczne.

Rounded edges give the furniture a warm and friendly character
and improve safety of use. It’s the
perfect furnishing for children’s rooms.

Zaokrąglone zewnętrzne brzegi
nadają meblom ciepły i przyjazny
charakter, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.
Meble ecoQUBE to idealne wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych
dla dzieci.

ecoQUBE philosophy

ecoQUBE | ecology | ekologia
ecoQUBE furniture is unique, not only
because of its aesthetics and functionality, but also because it is eco-friendly in every respect and at each stage
of production, use and recycling. The
manufacturing process guarantees a
minimal impact on the environment,
because the material used to make it is
a solid poplar wood, which comes from
regional resources. Acquisition, transport and preparation of raw material
and processing it into the final product
require minimum energy. The selection
of this recently undervalued tree species gives it a new dimension. Poplar is
one of the fast-growing, renewable trees. Waste is used as a biomass for the
production of renewable energy.
ecoQUBE furniture is intended for
long- term use, and not short- term consumption. Wooden furniture and their
cardboard packaging is from recycled
materials and is 99% recyclable.
All this ensures that the furniture so
environmentally safe, that it doesn’t
require any additional eco-certificates,
which would increase their final price
to approx 30%. The lower price of production ensures that the product can be
available to a larger number of customers.

Meble ecoQUBE to produkt szczególny ze
względu na estetykę i funkcjonalność, ale
przede wszystkim ekologiczny pod każdym względem: na każdym etapie produkcji, użytkowania i recyklingu. Proces
produkcji jest przyjazny dla środowiska,
ponieważ materiałem używanym do wyrobu jest lite drewno topoli, pochodzące
z miejscowych zasobów. Do pozyskania
i przetransportowania surowca, przygotowania materiału i przetworzenia go na
końcowy produkt, zużywa się minimum
energii. Wybór niedocenianej ostatnio
topoli nadaje jemu nowy wymiar. Należy ona do szybko rosnących i gatunków.
Odpady sa wykorzystane jako biomasa
do produkcji odnawialnej energii.
Meble ecoQUBE są przeznaczone do
wieloletniego użytkowania, a nie krótkotrwałej konsumpcji.
Drewniane meble i ich kartonowe opakowania z materiałów odzyskanych nadają się w 99% do recyklingu. Dzięki temu
ekologiczność mebli jest na tyle niepodważalna, że nie wymagają one dodatkowych eko–atestów, zwiększających
ostateczną cenę. Niższa cena produkcji
gwarantuje dostępność produktu większej liczbie klientów.

ecoQUBE | design
Function determines the aesthetics.

Funkcja wyznacza estetykę.

ecoQube is a modular, minimalistic and
versatile piece of furniture. Innovation
of the ecoQUBE suites is not about
inventing the furniture from the beginning, but about creatively giving an individual character to the furniture.

ecoQUBE to modularny, minimalistyczny i uniwersalny mebel. Innowacyjność
ecoQUBE nie polega na wymyśleniu mebla od nowa, lecz na kreatywnym nadaniu zestawowi indywidualnego charakteru.

The form of the furniture consists of
simple shapes: cubes and cuboids with
rounded edges and open spaces, which
gives them an visual lightness.
The ecoQube constructions are modular and complementary elements.
Those single, but compatible modules
enabling creative fun by composing
them together, depending on individual fantasy and taste. Depending on
individual needs, each module can be
independent or complete other ones,
creating a different composition. Complementarity of the suite provides a lot
of arrangement possibilities: self-experimentation by changing the function of
the furniture.
The offer also includes accessories,
which can help in the finishing works
and decorating (shelves, attachments,
wheels, clothes rails, mounting screws,
connecting elements etc.)
The offer may be upgraded with limited
edition furniture and additions such as
textiles, blankets, pillows and paintings,
which harmonize with the basic assortment.

Formę mebli stanowią proste bryły: sześciany i prostopadłościany o zaokrąglonych kantach i otwartych przestrzeniach, co nadaje im optycznej lekkości.
Konstrukcje serii ecoQUBE są modularnymi i uzupełniającymi się elementami.
To pojedyncze, ale kompatybilne moduły,
umożliwiające twórczą zabawę podczas
komponowania ich ze sobą, w zależności
od indywidualnej fantazji i gustu. W zależności od potrzeb użytkownika, każdy
mebel może funkcjonować samodzielnie, bądź uzupełniać inny, współtworząc
nową kompozycje. Komplementarność
zestawu daje spore możliwości aranżacyjne samodzielnego eksperymentowania, przez zmianę funkcji mebla. W ofercie
znajdują się także akcesoria, które opcjonalnie mogą pomóc w pracach wykończeniowych i dekoratorskich (półki, dostawki, kółka, drążki wieszakowe, wkręty
do montażu ściennego, szyby, elementy
łączące itp.). Oferta może zostać wzbogacona o serie limitowane mebli oraz dodatki w postaci tkanin, koców, poduszek
i obrazów stylistycznie współgrających z
podstawowym asortymentem.

The material determines the
aesthetics...

Materiał wyznacza estetykę...

ecoQUBE | design | colors
...The ecoQube suite creates a compact, stylistic offer. The formula is defined by the common, recognizable feature, namely the use of the same
materials with the same parameters and similar proportions.
The series consists of 15 furniture pieces in 9 colors, including a natural one.
ecoQUBE is 5 categories of potential customers, 5 visualizations - arrangement proposals in separate catalogue set...

ecoQUBE | design | kolory

15 furniture pieces
in 9 colors

...zestaw ecoQUBE tworzy kompaktową ofertę stylistyczną. Formułę estetyki
definiuje wspólna, rozpoznawalna cecha, którą jest użycie tych samych materiałów, o tych samych parametrach i zbliżonych proporcjach.
Podstawowa seria to 15 pozycji w dziewięciu kolorach, w tym naturalny.
ecoQUBE to 5 kategorii potencjalnych odbiorców, czyli 5 wizualizacji - propozycji aranżacyjnych w oddzielnych zestawach katalogowych...

ecoQUBE | series | serie
„ kids”
offer for children (furniture in warm, vivid colors such as: pink,
turquoise, orange, yellow, green).
ecoQube furniture can be used both for
play and education. The lightness of the
components allows children to freely
move the items and develop their spatial imagination. The furniture’s rounded edges are safe, even for very small
children, and the organic dyes don’t
cause any allergies. Therefore, they can
be an ideal furnishings for clubrooms,
nurseries, kindergarten etc.
„creative“ an offer for individualists
and creative people who have a strong
need for expression and want to create
their space on their own. It is a combination of natural furniture with vivid
colors that boosting space: purple with
yellow, turquoise with orange, green
apple with magenta. Simple, adjustable furniture is ideal for people, who
often change apartments and arrange
it depending on their needs and circumstances: visit of friends in a small flat,
change the furniture function, adapt to
the situation. Perfect for teenagers. (a
natural version with a set of ecological
paints and templates that allow you to
create your own color version).

„kids“ propozycja dla dzieci (zestawienie mebli o żywych kolorach np. różowy,
turkusowy, pomarańczowy, żółty, zielony). ecoQUBE mogą pełnić funkcję zabawową i edukacyjną. Niewielka waga
elementów pozwala dzieciom dowolnie
przemieszczać je i rozwijać wyobraźnię
przestrzenną. Zaokrąglone brzegi mebli
są bezpieczne nawet dla bardzo małych
dzieci, a ekologiczne barwniki nie wywołują alergii, w związku z czym mogą
stanowić idealne wyposażenie świetlic,
żłobków, przedszkoli i oczywiście pokoi
dziecięcych.
„creative“ propozycja dla indywidualistów i osób twórczych, obdarzonych silną potrzebą ekspresji i pragnących samodzielnie kreować swoją przestrzeń.
Komponuje naturalne meble z dodatkami żywych kolorów dynamizujących
przestrzeń: fioletowy z żółtym, turkusowy z pomarańczowym, zielone jabłuszko
z magenta. Proste, mobilne meble idealnie sprawdzą się u osób często zmieniających mieszkanie i aranżujących je
w zależności od potrzeb i okoliczności:
wizyta przyjaciół w małym mieszkaniu zmiana funkcji mebla, dostosowanie się
do zaistniałej sytuacji. Idealna również
dla nastolatków. (wersja naturalna, z dołączonym zestawem ekologicznych farb i
ewentualnie szablonów, a więc z możliwością stworzenia własnej wersji kolorystycznej).

„classic“ an offer for people who prefer
classic elegance and simplicity. Subdued shades, brown, natural color of the
wood, ecru.

„classic“ propozycja dla osób preferujących klasyczną elegancję i prostotę. Odcienie stonowane, brązowy, naturalna
barwa drewna, ecru.

„business“ The ecoQube product range is aimed for a variety of exhibition
spaces. Everywhere where the visibility of the product counts and its proper
exhibit space. From a cosy shop interior ,through to stands within individual
buildings (pavilions, trade fairs, salons,
bookstores, cafes).

„business“ oferta produktów ecoQUBE
skierowana pod szeroko rozumiane wystawiennictwo. Wszędzie tam gdzie liczy
się wyeksponowanie towaru oraz jego
właściwa przestrzeń wystawowa. Od
kameralnych aranżacji sklepowych po
stoiska łączące zabudowę systemową z
indywidualną (pawilony, targi, salony,
księgarnie, kawiarnie).

„garden“ an offer to use ecoQube as
the garden, patio and terrace furniture.
Poplar wood is a material which is perfectly adapted to difficult and changeable weather conditions. It gives off and
receives moisture very well. The range
of furniture without protection – for
eternal use (organic protection for interior ecoQUBE furniture is not suitable
for the outdoors).
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„garden“ propozycja wykorzystania
ecoQUBE w formie mebli ogrodowych,
balkonowych oraz tarasowych. Drewno
topoli jest materiałem doskonale sprawdzającym się w trudnych i zmiennych
warunkach atmosferycznych. Dobrze oddaje i przyjmuje wilgoć. Gama mebli bez
zabezpieczenia - na użytek zewnętrzny
(organiczne zabezpieczenie do wnętrz
mebli ecoQUBE nie nadaje się na zewnątrz).

ecoQUBE | energy from trees and forests |
energia drzew i lasow
Poplar is a raw material, sourced locally, from the Masuria - region named
“Green Lungs of Poland. ecoQube is
100% a regional product.
The production activities will be based
on locally acquired material – wood
from masurian forests. The wood species selected for our purposes is poplar,
generally underestimated as a construction material. ecoQube will give it
another dimension. Designed and put
into circulation, the furniture will be
profitably expanding the region’s modern, cultural image in the area of design, within 21st century Europe.
The advantage of poplar wood is its light color, regular, calm rings and a few
knots. This wood has another one important advantage, namely lightness,
which is an additional trump when it comes to rearrangements and removals.
Wood easily absorbs and releases moisture, which reduces the risk of cracking.

Topola to surowiec pozyskiwany lokalnie
z Mazur - regionu „Zielonych Płuc Polski” - ecoQUBE to produkt regionalny w
100% Tworzona działalność produkcyjna
będzie opierać się na lokalnie pozyskanym materiale – drewnie z mazurskich
lasów. Wybranym dla naszych celów
gatunkiem tego drewna jest topola, powszechnie niedoceniana jako materiał
konstrukcyjny. ecoQUBE nada jej inny
wymiar. Zaprojektowane i wprowadzone
w obieg meble będą korzystnie budowały
nowoczesny wizerunek kulturowy regionu w zakresie designu sztuki użytkowej
XXI w. w Europie.
Zaletą drewna z topoli jest jasna barwa,
regularne, spokojne słoje i mała ilość sęków. Niemniej istotną zaletą jest jego
lekkość, co jest atutem podczas przemeblowań i przeprowadzek. Drewno łatwo
wchłania i oddaje wilgoć, przez co jest
małe ryzyko powstawania pęknięć.

… and now a little bit like a fairy tale…
“According to Slavic tradition, poplar is
responsible for positive feelings such
as love, mercy, friendship and inner development. It leads to the noble goals.
Shows new, better development paths in life. Helps you find true love and
friendship. Cures loneliness. Poplar focuses its energies on higher feelings,
internal development and finding noble
goals. It shows people a new ways and
allows us to understand what really is
the human being, world and all merging
energies. It makes it possible to understand the supreme truth, helps to find
true love and friendship.” [ezodar.pl,
“Energia drzew i lasów”]

… a teraz trochę jak z bajki...
„Według tradycji słowiańskiej topola odpowiada za uczucia wyższe, takie jak:
miłość, litość, przyjaźń oraz rozwój wewnętrzny. Kieruje ku szlachetnym celom.
Pokazuje nowe, wyższe ścieżki rozwoju
w życiu. Pomaga odnaleźć prawdziwą
miłość i przyjaźń. Leczy z samotności.
Topola ukierunkowuje swoją energię na
uczucia wyższe, na rozwój wewnętrzny
i odnajdywanie szlachetnych celów. Pokazuje ludziom nowe ścieżki i pozwala
zrozumieć czym naprawdę jest człowiek,
świat i wszystkie łączące się w jedno
energie. Pozwala pojąć najwyższą prawdę, pomaga też odnaleźć prawdziwą
miłość i przyjaźń”. [ezodar.pl, “Energia
drzew i lasów”]

ecoQUBE | technology |
technologia
Because they are assembled by hand
and referring to craft and the traditional way of producing the furniture,
they guarantee a high quality of finished product for multigenerational
use. Moreover poplar has technical
attributes comparable to the attributes of pine or spruce - trusted species
in wooden constructions.
Montowane ręcznie nawiązują do rękodzielniczego i tradycyjnego sposobu wytwarzania mebla, gwarantując
wysoką jakość produktu gotowego
na wielopokoleniowe użytkowanie.
Topola ma parametry techniczne porównywalne do parametrów sosny lub
świerku – sprawdzonych gatunków w
konstrukcjach drewnianych.

ecoQUBE | protection of brand and industrial design
ecoQUBE | ochrona wzoru przemysłowego i marki
The ecoQube series is covered by
the protection of industrial design
within the EU. Every piece of furniture will be signed with an embossed stamp - the original trademark
of ecoQube. The furniture will be
numbered.

Seria ecoQube jest objęta ochroną wzoru przemysłowego na terytorium UE. Każdy mebel jest znakowany wytłoczonym stemplem
– oryginalnym znakiem firmowym
ecoQUBE.

ecoQUBE | distribution | dystrybucja
The ecoQUBE furniture will be
delivered by international courier
services to all European countries.
The furniture is handmade and custom-made, so it is required to pay
for transport in advance. We suggest You to order the entire sets at
once or purchase with friends, colleagues and neighbors.
It will help You to avoid the additional costs. Our company is looking for investors whose financial
support would enable a mass production.

Meble ecoQUBE będą dostarczane
przez międzynarodowe firmy kurierskie do wszystkich krajów Europy. Ponieważ meble są wytwarzane
ręcznie i na indywidualne zamówienie konieczne jest opłacenie transportu z góry. Aby nie generować
dodatkowych kosztów po Państwa
stronie proponujemy zamawianie od
razu całych zestawów bądź zakupy
wspólnie z przyjaciółmi, znajomymi
i sąsiadami. Nasza firma poszukuje
inwestorów, których dofinansowanie pomysłu umożliwi seryjną produkcję.

ecoQUBE | experience | doświadczenie
Maciej Podsiadło is a qualified visual artist
and entrepreneur with experience. 19962007 Running an own NuhrNebi Ltd. family
company in Belgium, which dealt with retail
sales and wholesale of personally designed
and imported furniture and items to interior
design. The company was built from scratch
with an initial capital of 750 euro and already after 4 years of existence, its turnover
reached 400 000 euro per year. As a part of
the same business M. Podsiadło simultaneously produces the designed by himself
tripods for satellite dishes (up to 5 tons per
month) for customers: Leroy Merlin, Hubo,
Makro, Brico and also telecommunications
equipment for, among others, Red Cross
and other non-governmental organizations
in Belgium and France. Moreover, the company NuhrNebi since 2004 under the name
MetalSolutions, imported in containers
from China metal products: FixSat (tripods,
masts) and FixPub (promotional tripods)
that were distributed in Belgium and France.
The current ecoQube project by Maciej Podsiadło gestate for many years and it is based
on years of experience. The qualifications of
Maciej Podsiadło as an entrepreneur with
experience in marketing, project designs,
interior decoration and as an visual artist are
the advantages that helps with realization
of the ecoQube new project. Its philosophy
results from author’s internal motivation
and commitment to far-reaching ecological activities. He was the author of the promotional wrappers project, the majority of
goods designs and graphic decorations of
his own stores. He and his wife designed on
their own (including implementation), the
already mentioned 4 stores, 2 NUX stores,
2 stylists galleries, bars and he also completely renovate and decorate 3 apartments,
including furnishings.
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Maciej Podsiadło jest artystą plastykiem z
wykształcenia i przedsiębiorcą z doświadczenia. 1996-2007 - Prowadzenie własnej
rodzinnej spółki Nuhr-Nebi sprl w Belgii,
której przedmiotem była sprzedaż detaliczna i hurtowa w 4 własnych sklepach,
samodzielnie zaprojektowanych oraz importowanych mebli i artykułów wystroju
wnętrz. Spółka ta została stworzona od
podstaw z kapitałem zakładowym 750 euro
a już po 4 latach istnienia osiągała obrót
400 000 euro rocznie. W ramach tej samej
działalności M. Podsiadło produkuje także do 5 ton miesięcznie zaprojektowanych
przez siebie statywów do anten satelitarnych, których odbiorcami są m. in. Leroy
Merlin, Hubo, Makro, Brico oraz maszty
telekomunikacyjne dla Czerwonego Krzyża
i innych organizacji pozarządowych w Belgii i Francji. Ponadto firma Nuhr-Nebi (od
2004 roku MetalSolutions) importowała z
Chin kontenerami i rozprowadzała w Belgii
i Francji produkty metalowe: Fix-Sat (statywy, maszty) i Fix-Pub (statywy reklamowe). Obecny projekt ecoQUBE, autorstwa
M. Podsiadło dojrzewał wiele lat i opiera
się na jego wieloletnim doświadczeniu.
Kwalifikacje M. Podsiadło jako przedsiębiorcy z doświadczeniem w marketingu,
projektach wzorów, dekoracji wnętrz i
jako artysty plastyka to atuty sprzyjające
realizacji najnowszego pomysłu. Jego filozofia wynika z wewnętrznych motywacji i
zaangażowania w dalekosiężne działania
proekologiczne autora. M. Podsiadło był
pomysłodawcą projektów opraw promocyjnych i graficznych, wystrojów własnych
sklepów i większości wzorów produkowanych towarów. Wraz z żoną projektował
we własnym zakresie, włącznie z realizacją, wspomniane 4 sklepy, 2 sklepy NUX, 2
galerie stylistów, bary oraz kompletny remont i wystrój - z umeblowaniem włącznie
- 3 apartamentów.

If you are interested in
a cooperation, please
contact us:
+ 48 511 149 361
+ 48 604 247 675
info@ecoqube.eu
go to:

French version
German version
back to website:

www.ecoqube.eu
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