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Krzesła Rabarbar będące częścią 
tej samej kolekcji, co stoły Rabar-
bar łączą w sobie cechy lekkości, 
delikatności, ale też solidności i 
trwałości charakterystyczne dla 
produktów wykonanych w innowa-
cyjnej technologii FiDU. Pomalowa-
na na biały kolor lekka, ale zimna 
stal w połączeniu z jasnym i ciepłym 
drewnem doskonale komponu-
je się w nowoczesnej przestrzeni 
użytkowej, zarówno publicznej, 
jak i domowej. Walory użytkowe 
tego wyjątkowego produktu na-
daje ponadto fakt, iż są one sz-
taplowane. Rabarbar jest efektem 
współpracy z firmą FAMEG.  Dzięki 
doświadczeniu budowanemu w 
oparciu o tradycję tej pochodzącej 
z Radomska firmy, nasze krzesła, 
poza futurystycznym charakter-
em, odznaczają się tradycjonalnym 
podejściem do projektowania mebli.
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Designed and manufactured in the Eu. 
Copyright by zieta prozessdesign 2016.
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Zieta Prozessdesign develops design in new technologies. 
unique products are created as a result of experimenting 
with innovative forming methods. Zieta Prozessdesign com-
bines 3 forces – research, design and production to bring 
complex design solutions and to eliminate any imperfections 
or inefficiencies at any stage of bringing concepts to life. At 
Zieta Prozessdesign new ideas search their intelligent forms 
– bionic, easily customized, uniquely processed, more efficient 
– that go beyond today’s understanding of form and con-
struction and contribute to the shapes of the future.
FiDu – the technology of the future Individualized shapes: 
FiDu stands for Freie Innen Druck umformung – the Internal 
Pressure Forming – which implies inflating two steel sheets 
welded around their edges into a 3d object. It takes only two 
thin steel sheets to create a complicated and very durable 
3d object from steel in FiDu. FiDu allows to create innovative, 
customized, individualized bionic shapes and fully recyclable 
objects using very efficient mass production processes and 
individualized shaping methods. It is the most flexible tool-less 
metal forming way ever. 


