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PL

Paleniska ogrodowe Garden Line to kontynuacja współpracy Unico ze 

studio wzornictwa przemysłowego CALM Design.

Dualizm linii widoczny jest w rozbieżności charakterów dwóch kolekcji 

– Oval i Geo – zaoblonym, delikatnym kształtom przeciwstawiają się 

surowe, geometryczne formy.

Inspiracje, jakie przyświecały powstaniu owalnych wzorów, projektanci 

czerpali z natury. Widoczne w kolekcjach kształty stanowią naturalne 

uzupełnienie botanicznego aspektu ogrodów poprzez przeniesienie 

sylwetek kwiatów i obłości natury na stalowe konstrukcje palenisk. 

Geometryczne wzory  wyróżniają się ostrymi, wyrazistymi kształtami. 

Projektując je, wzornicy myśleli o nowoczesnych, industrialnych 

przestrzeniach  charakteryzujących się surowością i minimalizmem.

Garden Line
ENG

Garden Line marks a follow-up to a collaboration with an industrial 

design studio CALM DESIGN.

The dualism of the forms can be seen in the diversity of the 

collections. Oval stands for rounded and delicate shapes, while Geo 

is sharp, defined  and firmed.

Whilst creating Oval Collection, designers were influenced by nature. 

Shapes, that can be seen in fire pits, reference to the shapes of botanics 

– they are bowed and gentle, so they are a matchless supplement of 

any garden. 

“Extraordinary style of Geo Collection has been delivered simply by 

thinking of a modern and raw, yet exceptional industrial spaces” says 

the designer. It will surely be a classy addition to endless summer 

nights spent in a garden.
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Palenisko Triangular z kolekcji Geo

Fire Pit Triangular – Geo Collection

Palenisko Box z kolekcji Oval

Fire Pit Tulip – Oval Collection
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O V A L
OVAL COLLECTION

PL

Widoczne w kolekcjach kształty stanowią naturalne 

uzupełnienie botanicznego aspektu ogrodów poprzez 

przeniesienie sylwetek kwiatów i obłości natury na stalowe 

konstrukcje palenisk. 

ENG

Those gentle silhouettes has been achieved by mixing 

subtleness  of flowers with steel panels. Blacha: 
3 i 6 mm grubości
Wymiary: 
Długość – 200 cm 
Szerokość – 200 cm 
Wysokość – 45 cm

Loop

Material: 
steel – 3 & 6 mm thick
Dimensions:
Length – 200 cm 
Width – 200 cm 
Height – 45 cm

kolekcja
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Blacha: 
3 mm grubości
Wymiary: 
Długość – 78 cm 
Szerokość – 78 cm 
Wysokość – 90 cm

Blacha: 
3 mm grubości
Wymiary : 
Długość – 103 cm 
Szerokość – 98 cm 
Wysokość – 20 cm

Blacha: 
3 mm grubości
Wymiary: 
Długość – 50 cm 
Szerokość – 50 cm 
Wysokość – 65 cm

Tulip BoxNenu

Material: 
steel – 3 mm thick
Dimensions:
Length – 78 cm 
Width – 78 cm 
Height – 90 cm

Material: 
steel – 3 mm thick
Dimensions:
Length – 103 cm 
Width – 98 cm 
Height – 20 cm

Material: 
steel – 3 mm thick
Dimensions:
Length – 50 cm 
Width – 50 cm 
Height – 65 cm
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L O O P
palenisko

PL

Systematyczne okręgi, definiujące kolejne elementy funkcjonalne, 

wyprowadzają regularny kształt, którego centrum stanowi palenisko – 

serce produktu. Jego dodatkowym atutem jest system przechowywania 

drewna, który pomieści ilości opału niezbędne nawet do najdłuższych 

biesiad przy ogniu. 

ENG

Systematic circles, that defines each functional part, creates sheath 

for the fire bowl, which is a central part of a pit. It’s not only beautiful, 

but also fully functional – it has wood storage, that will stock enough 

timber for the longest summer feasts. 

FIRE PIT LOOP
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T U L I P 
palenisko

PL

To właśnie piękno tulipanów zainspirowało projektantów do stworzenia 

posągowej sylwetki paleniska Tulip, które stanowi gratkę dla miłośników 

nieoczywistych kształtów i inspirujących form. Asymetryczna linia 

osłania ogień, uzupełniając widok strzelistymi elementami stalowymi, 

które dzielą obraz tańca płomieni na harmonijne, interwałowe części. 

Wizualny spektakl, jaki tworzy połączenie formy paleniska, z naturalnym 

pięknem ognia, zapewni widowiskowy element dekoracyjny.

ENG

It was tulip’s beauty indeed, that has inspired designers to create this 

statue-ish fire pit. Designed to satisfy most distinguished tastes, has 

unobvious and inspiring form. Its asymmetric line partly reveals fire 

and creates a visually pleasing show of flames and steel, penetrating 

each other.

FIRE PIT TULIP
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N E N U
palenisko

PL

Model Nenu to niezbędny element wyposażenia ogrodu posiadającego 

oczko wodne z kwitnącymi liliami, które były inspiracją dla jego 

kształtu. Regularny kształt paleniska wzbogacają strzeliste nóżki, które 

decentryzują formę i nadają jej dynamiki.

ENG

Nenu is essential for every garden that has a pond with lilies in it, and 

it’s because it was the flowers, that inspired the author. Its regular 

shape is enriched with pointy legs, which decentralizes form and 

makes it more dynamic.

FIRE PIT NENU
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B O X
palenisko

PL

Według słownika języka polskiego, słowo funkcjonalny oznacza 

“dobrze spełniający swoją funkcję; praktyczny, użyteczny”. Nie ma 

lepszej definicji dla Boxa. Solidna konstrukcja zapewnia stabilność 

i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu 

podwójnych ścianek, w środku paleniska tworzy się pęd powietrza, 

który dopala spaliny, co powoduje efekt zasysania ognia, który w 

rezultacie płoży się wzdłuż stalowej konstrukcji, ulegając jej sile. 

ENG

Due to Oxford Dictionary, functional means “practical and useful; with 

little or no decoration”. There is no better definition for Box fire pit 

than those words. Its solid construction ensures stability and safety. 

Additionally, double-wall structure that had been applied in the fire 

pit, creates airflow, that burns out fumes and forces fire to succumb 

to steel. 

FIRE PIT BOX
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Blacha: 
4 mm grubości
Wymiary: 
Długość – 71 cm 
Szerokość – 53 cm
Wysokość – 61 cm

X-Fire

Material: 
steel – 4 mm thick
Wymiary : 
Length – 71 cm
Width – 53 cm
Height – 61 cm

G E O
PL

Geometryczne wzory  wyróżniają się ostrymi, wyrazistymi 

kształtami. Inpiracją dla nich były nowoczesne, 

industrialne przestrzenie, charakteryzujące się surowością 

i minimalizmem.

ENG

Geo stands for its boldness, severity and minimalism. 

Inspired by industrial lofts, fire pits in that collection are 

made to fulfil the needs of beauty without losing the 

functional aspect. 

G E O
GEO COLLECTION

kolekcja
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Blacha: 
3 mm grubości
Wymiary: 
Długość – 68 cm
Szerokość – 72 cm
Wysokość – 80 cm

Y-Fire

Blacha: 
3mm grubości
Wymiary: 
Długość – 120 cm
Szerokość – 110cm
Wysokość – 40 cm

Blacha: 
3 mm grubości
Wymiary: 
Długość – 140 cm
Szerokość – 92 cm 
Wysokość – 33 cm

Triangular Fold

Material: 
steel – 3 mm thick
Wymiary : 
Length – 68 cm 
Width – 72 cm
Height – 80 cm

Material: 
steel – 3 mm thick
Wymiary : 
Length – 120 cm
Width – 110cm
Height – 40 cm

Material: 
steel – 3 mm thick
Wymiary : 
Length – 140 cm
Width – 92 cm
Height – 33 cm
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X - F I R E 
palenisko

PL

Palenisko zewnętrzne X-Fire to rozwiązanie dla osób ceniących dobry 

design oraz wygodę użytkowania. Palenisko składa się z dwóch 

elementów wykonanych z solidnej, 4 milimetrowej blachy. Ich montaż, 

jak i demontaż jest wyjątkowo prosty – wystarczy wsunąć jeden 

element w drugi. Ta operacja trwa zaledwie kilka sekund. Same 

elementy po rozłożeniu zajmują minimalną ilość miejsca, dzięki czemu 

są idealne do przechowywania po zakończeniu sezonu, czy zabierania 

paleniska na wyjazdy.

ENG

X-Fire is the one for those, who wants to travel with their fire pit or 

has a little place to depot it. It can be set up in no time, and, when 

unassembled, is really easy to move and store.

FIRE PIT X-FIRE
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Y - F I R E
palenisko

PL

Kontynuując założenie X -Fire, Y-Fire przekłada inspirację z prozaicznie 

prostej litery, na fantazyjną wertykalną formę paleniska. Dzięki 

przesunięciu elementów nachodzących na siebie w harmonijny sposób, 

Y-Fire stanowi doskonałą ozdobę ogrodu, łącząc funkcjonalność 

paleniska ogrodowego z pięknem płonącej rzeźby. Wieczory w 

towarzystwie naturalnego spektaklu żywiołu z pewnością będą okazją 

do wyciszenia i relaksu.

ENG

As a continuation of X-Fire, Y-Fire transfers seemingly simple letter 

onto fancy, vertical form of a fire pit. Being created of displaced halves, 

Y-Fire is not only a simple garden equipment, but also very decorative 

fire statue. There’s one thing we’re sure of: nights spent on watching 

a calming show of flames dancing inside steel will become a frequent 

habit of its owners. 

FIRE PIT Y-FIRE
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T R I A N G U L A R
palenisko

PL

Proste zagięcia tworzą intrygującą formę, która opiera się na 

założeniu bezkompromisowej funkcjonalności bez strat w aspektach 

estetycznych. Przypominając kraba pełzającego po ogrodzie, Triangular 

wyróżnia się minimalistycznym designem, który zachwyci fanów 

ostrych i wyrazistych kształtów.

ENG

Triangular resembles a crab crawling on a lawn. Its dynamic form 

was achieved by designing its legs in a pointy and sharp way, so they 

counterbalance somehow heavy and massive bowl in the centre, 

ringed by a safety rail.

FIRE PIT TRIANGULAR
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F O L D
palenisko

PL

Ostre, lecz harmonijne zagięcia modelu Fold tworzą delikatny spad, 

aby zagwarantować nie tylko bezpieczeństwo podczas użytkowania, 

ale i wyrazisty, designerski akcent dla ogrodu, w którym stanie.

ENG

Sharp, yet harmonic. Extravagant, yet classy. The way it looks is not 

only aesthetically pleasing, but also thought through – Fold’s central 

part is lowered, to ensure user’s safety. 

FIRE PIT FOLD
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