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	 Mamy	 pasję.	 Tworzymy	meble.	 Niepowtarzalne,	 unikalne	 i	 finezyjne.	
Meble	pozbawione	szablonowych	form.	Dostojne	i	solidne.	Prawdziwe.	

	 Nasza	misja	od	ponad	dwudziestu	lat	pozostaje	taka	sama,	tworzyć	naj-
lepsze	meble,	wykonane	w	najwyższych	standardach	jakościowych,	trwałe	
i	 bezpieczne,	 a	 jednocześnie	 nacechowane	wyszukaną	 stylistyką	 i	 ponad-
czasowym	wzornictwem.	Dlatego	też,	w	oparciu	o	doświadczenie	mistrzów	
meblarstwa	 oraz	 nowoczesną	 technologię,	 tworzymy	meble,	 które	 służąc	
pokoleniom,	nieustannie	cieszą,	wprawiając	w	zachwyt	nawet	najbardziej	
wymagających.	

	 Naszą	ofertę	stanowią	oryginalne	meble	tapicerowane	oraz	wyszukane	
kolekcje	mebli	wykonanych	z	litego	drewna	jesionowego.	Bogata	oferta	spra-
wia,	że	Unimebel	jest	doskonałą	propozycją,	dla	każdego,	kto	marzy	o	dosko-
nale	urządzonym	salonie,	gustownej	sypialni,	czy	funkcjonalnej	jadalni.	

	 Przyjemność	sprawia	nam	fakt,	że	potrafimy	sprostać	najtrudniejszym	
realizacjom,	 osiągając	 często	poziom	nieosiągalny	dla	 innych.	Największą	
satysfakcją	jest	dla	nas	jednak	zadowolenie	naszych	klientów,	którzy	utwier-
dzają	nas	w	przekonaniu,	że	podążamy	właściwą	drogą.	

	 Wyjątkowe	 dążenie	 do	 zapewnienia	 wysokich	 parametrów	 jakościo-
wych,	 pozwoliło	 uzyskać	 naszym	meblom	 certyfikat	 „Najwyższa	 jakość”,	
który	to	potwierdza	tylko	rangę	mebli	i	marki	Unimebel.	

	 Dokładamy	istotnych	starań,	aby	nasze	meble,	poprzez	wykorzystanie	w	
procesach	produkcji	naturalnych	komponentów,	roztaczały	w	Państwa	wnę-
trzach	aurę	bliskości	z	naturą.	Niezwykle	ważne	jest	dla	nas	zapewnienie	
odpowiednich	uwarunkowań	w	procesach	technologicznych,	które	sprawią,	
iż	 będą	 one	 przebiegać	w	 zgodzie	 z	 aspektami	 poszanowania	 środowiska	
naturalnego.	Z	tego	powodu	doceniono	nasze	starania	poprzez	przyznanie	
świadectwa	„Green	Friendly”.

	 Liczymy,	że	zapoznanie	się	z	kolekcjami	naszych	niepowtarzalnych	me-
bli,	będzie	dla	Państwa	przyjemnością.	Dla	nas	meble	to	pasja.	Chętnie	po-
dzielimy	się	z	Państwem	naszą	pasją.

MeBLe	TWorZoNe	Z	Pasją
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TIMeLess	WooD	
CoLLeCTIoN

DesIGN:
Violetta	i	robert	Błaszczyk
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TIMeLess	WooD	CoLLeCTIoN
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TIMeLess	WooD	CoLLeCTIoN
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MeBLe	Z	KoLeKCjI	TIMELESS WOOD:

fotel
szer./gł./wys.
115/95/88	cm

sofa
szer./gł./wys.
222/95/88	cm

pufa
szer./gł./wys.
81/61/44	cm

szafka rtv niska
szer./gł./wys.
144/51/58	cm

krzesło
szer./gł./wys.
47/55/100	cm

ława
szer./gł./wys.
116/84/45	cm

stolik
śr./wys.
110/74	cm

stolik z lampą
śr./wys.
54,4/188	cm

komoda wysoka
szer./gł./wys.
144/48/94	cm

komoda rtv średnia
szer./gł./wys.
144/54/76	cm

panel komody 
niskiej 
i średniej
szer./gł./wys.
157/7/166	cm

panel komody 
wysokiej
szer./gł./wys.
157/7/204/cm

taca
szer./gł./wys.
70,4/42/11	cm
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DIaMaNTe

szlachetna	i	wyrafinowana	stylistyka,	wyraźnie	podkreślona	poprzez	gustowne	pikowania	oraz	finezyjnie	gięte	
naturalne	drewno	jesionowe.	Kolekcja	pełna	wdzięku	i	klasy.	Doskonała	propozycja	dla	tych,	którzy	preferują	
najbardziej	komfortowe	rozwiązania.
Pikowania	dostępne	w	postaci	subtelnych	kryształków	swarovskiego	lub	delikatnych	guzików.
Uzupełnieniem	tej	niezwykłej	kolekcji	są	unikatowe	fotele	oraz	praktyczne	stoliki.
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MeBLe	Z	KoLeKCjI	DIAMANTE:

sofa
szer.	244/gł.	102/wys.	90	cm
Wariant	z	kryształkami	swarovskiego	lub	z	guzikami. Wariant	z	guzikami	lub	bez	pikowań.

fotel
szer.	81/gł.	76/wys.	73	cm,	

stolik [D-61]
śr.	67/wys.	53	cm

ława [D-62]
śr.	110/wys.	40	cm

stoliki:
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DIVerso

MeBLe	Z	KoLeKCjI	DIVERSO:

sofa
szer.	216/gł.	110/wys.	78	cm

Niezwykle	wygodna	i	urzekająca	sofa,	utrzymana	w	nowoczesnej	i	atrakcyjnej	 
formie.	Wyposażona	jest	w	praktyczną	funkcję	relax,	umożliwiającą	indywidualne	 
dopasowanie	każdej	części	zagłówka	i	podnóżka,	oraz	przedłużenie	linii	oparcia	 

dla	głowy.	sofa	zaprojektowana	w	sposób	gwarantującym	komfort	 
i	odprężenie	w	najlepszym	stylu.
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MeBLe	Z	KoLeKCjI	MILANO:

sofa
szer.	244/gł.	102/wys.	90	cm
powierzchnia	spania	198x133	cm

fotel
szer.	66/gł.	86/wys.	104	cm,	

MILaNo
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narożnik
szer.	(283x258)/gł.	95/wys.	92	cm

INsPIro
20



sofa
szer.	247/gł.	98/wys.	91	cm
powierzchnia	spania	90x190	cm

soFa	INSPIRO:

Narożnik Inspiro	to	idealna	propozycja	aranżacji	przestrzennych,	
nowatorskich	wnętrz.		Kontrastowe	elementy	naturalnego	drewna	

roztaczają	obraz	wysokiej	estetyki	i	lekkości.
sofa	wyposażona	w	praktyczną	funkcję	elektrycznie	sterowanej	
regulacji	głębokości	siedziska,	która	istotnie	wpływa	na	komfort	

użytkowania,	zarówno	podczas	siedzenia,	jak	i	spania.
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LUNare

MeBLe	Z	KoLeKCjI	LUNARE:

narożnik
szer.	210/gł.	87/wys.	90	cm,	

stolik [D-60]
śr.45/wys.	52	cm,	

system	modułowy	pozwalający	na	ciekawą	elastyczność	aranżacji	
wnętrza,	poprzez	wykorzystanie	pojedynczych	modułów,	
lub	zestawienie	ich	w	przestrzenny	mebel	skonfigurowany	

według	indywidualnych	potrzeb.	
Wygoda	i	inspirująca	linia	zachęcają	do	odpoczynku	i	relaksu.

Praktycznym	uzupełnieniem	są	gustowne	stoliki.

218
	cm

	

87	cm

22



eX
CL

U
sI
V
e	
LI
N
e	
_	
LU

N
a
r
e

23



Cortese	jest	kolekcją	modułową.	W	jej	skład	wchodzi	rozkładana	sofa	z	regulacją	głębokości	
siedziska,	fotel	z	funkcją	relaks	oraz	podręczny	barek.	Modułowy	charakter	pozwala	 
w	dowolny	sposób	aranżować	wnętrza,	tak	by	maksymalnie	wykorzystać	dostępną	prze-

strzeń	i	podkreślić	jej	zalety.

CorTese

sYsTeM	MoDUŁoWY	CORTESE:

fotel
szer.	100/gł.	91/wys.	100	cm

sofa
szer.	160/gł.	91/wys.	100	cm,	
powierzchnia	spania	210x107	cm

narożnik
szer.	302/gł.	91/wys.	100	cm,	
powierzchnia	spania	210x107	cm

jedynka N
szer.	60/gł.	91/wys.	100	cm

dwójka N
szer.	120/gł.	91/wys.	100	cm
powierzchnia	spania	210x107	cm

element łączący
szer.	77/gł.	93/wys.	50	cm
góra	elementu	otwierana,	
wewnątrz	podręczny	barek

boczek
szer.	22/gł.	88/wys.	50	cm

moduły	systemu Cortese:
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Vero

MeBLe	Z	KoLeKCjI	VERO:

fotel [1]
szer.	77/	gł.	96/	wys.	101	cm

sofa [3.F.]
szer.	167/	gł.	96/	wys.	101	cm
powierzchnia	spania	205x135	cm

Uniwersalne	meble	urzekające		swoją	prostą	
i	ergonomiczną	formą.	sofa	wyposażona	
w	innowacyjną	funkcję	rozkładania,	dzięki	
czemu	łatwo	i	szybko	przeobrazimy	ją	z	wygodnej	
sofy	salonowej	w	praktyczny	mebel	do	odpoczynku.	
Fotele	posiadają	funkcję	relax,	dodatkowo	
zaakcentowaną	poprzez	wysokie	oparcia.
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LIDer	9

MeBLe	Z	KoLeKCjI	LIDER 9:

sofa [3.N.] z funkcją RELAKS
szer.	195/gł.	94/wys.	96	cm

fotel [1] z funkcją RELAKS
szer.	81/gł.	88/wys.	96	cm

Współczesna,	geometryczna	stylistyka	doskonale	
wpisująca	się	z	bardziej	nowoczesne	wnętrza.
Komfortowy	profil,	ergonomiczna	forma	oraz	
praktyczna	funkcja	relax	zapewniają	maksymalną
wygodę	i	odprężenie.
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Przestrzenna	i	nowoczesna	kolekcja,	udanie	łącząca	w	so-
bie	piękno	naturalnego	jesionu	z	perfekcyjnie	szlifowanym	
szkłem.	Uwagę	zwraca	również	niezwykle	praktyczny	stół,	
dzięki	któremu	nasza	jadalnia	nabierze	funkcjonalności	

w	dobrym	stylu.

roYaL	CoLLeCTIoN

stół [S-09]
szer./dł./wys.
160/110/77	cm	(4x50)

witryna
szer./gł./wys.
62/46/190	cm

kredens
szer./gł./wys.
150/46/80	cm

lustro
szer./gł./wys.
150/4,5/80	cm

krzesło [K-16]
szer./gł./wys.
43/49/106	cm

MeBLe	Z	KoLeKCjI	ROYAL:
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sILVer	CoLLeCTIoN
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ława [D-63]
szer./dł./wys.
110/60/55	cm	

stół [S-08]
szer./dł./wys.
90/80/78	cm	(2x45)	

witryna [P-6]
szer./gł./wys.
90/42/190	cm	

komoda [P-1]
szer./gł./wys.
120/42/72	cm	

komoda [P-3]
szer./gł./wys.
130/46/108	cm	

półka [P-2]
szer./gł./wys.
120/20/30	cm	

szafka wisząca [P-4]
szer./gł./wys.
130/30/40	cm	

Linia	odważnych	i	zdecydowanych	ksztaltów	
tworzących	nowoczesną	formę,	wyraźnie	
zaakcentowaną	poprzez	proste	fronty.

Wysokie	nóżki	i	połaczenie	litego	drewna	
jesionowego	ze	szkłem	wprowadzają	do	

kolekcji	sporo	lekkości,	a	gustowne	uchwyty	
dodają	klasy	i	dobrego	smaku.

krzesło [K-16]
szer./gł./wys.
43/49/106	cm
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lustro [P-11]
szer./gł./wys.
90/2,5/70	cm	

komoda [P-10]
szer./gł./wys.
90/46/90	cm	

szafka nocna [P-13]
szer./gł./wys.
50/42/60	cm	

łóżko [P-14]
szer./dł./wys.
169/212/106	cm	
powierzchnia	spania	160x200	cm
opcje	materaca:	90,	100,	140,	160,	180.

szafa [P-9]
szer./gł./wys.
100/60/200	cm	

komoda [P-12]
szer./gł./wys.
50/42/125	cm	

sILVer	CoLLeCTIoN
32
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GoLD	CoLLeCTIoN

witryna [K-6]
szer./gł./wys.
160,5/55/225	cm

komoda [K-4]
szer./gł./wys.
110/54,3/83,2	cm	

lustro [K-5]
szer./gł./wys.
110,5/6,9/92,1	cmWytworna	i	przyciągająca	uwagę	kolekcja	mebli	

wykonanych	z	naturalnego	drewna	jesionowego.	
Fronty	ze	szkła	szlifowanego,	charakterystyczne	
stylizowane	okucia,	oraz	perfekcyjnie	dopracowane	
detale,	podkreślające	najwyższą	jakość	wykonania.	
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35

ława [D-54]
szer./gł./wys.
100/60/56	cm	

krzesło [K-15]
szer./gł./wys.
49/58/100	cm	

stół [K-3]
szer./gł./wys.
100/60/56	cm	

szafka RTV [K-1]
szer./gł./wys.
134/50/65	cm	

szafka RTV [K-2]
szer./gł./wys.
110/50/65	cm	

MeBLe	Z	KoLeKCjI	GOLD

eX
CL

U
sI
V
e	
LI
N
e	
_	
G
o
LD

	C
o
LL

eC
TI
o
N



GraND	CoLLeCTIoN
36
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GraND	CoLLeCTIoN
38



Piękno	prawdziwego	drewna	jesionowego,	ukazane	w	ciekawej	formie	mebli	
do	salonu,	sypialni	i	jadalni.	Ideą	powstania	kolekcji	było	stworzenie	mebli	
w	klasycznej	stylistyce,	które	w	sposób	pełny	zaspokoją	wymagania	klientów	

poszukujących	uniwersalnych	rozwiązań	oraz	oczekujących	wysokiej	
funkcjonalności.
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GraND	CoLLeCTIoN
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szafka RTV mała G-14
szer./gł./wys.
120/42/56,3	cm

barek [G-6]
szer./gł./wys.
102,6/50/112	cm

ława [D-52]
szer./gł./wys.
100/65/55	cm

stół [S-06]
szer./gł./wys.
120/70/76	cm

łóżko [G-15]
szer./dł./wys.
167/207/85	cm

powierzchnia	spania	200/160	cm,
opcje	materaca	90/120/140/160/180

szafka nocna [G-16]
szer./gł./wys.
53,6/42/56,3	cm

witryna mała [G-8]
szer./gł./wys.
102,6/42/129,5	cm

witryna duża [G-2]
szer./gł./wys.
94,3/42/190	cm

kredens [G-1]
szer./gł./wys.
155/50/164	cm

szafka przedpokój [G-4]
szer./gł./wys.
120/42/45	cm

szafa [G-3]
szer./gł./wys.
102,6/60/200	cm

wieszak przedpokój [G-5]
szer./gł./wys.
120/3/140	cm

szafka RTV duża [G-13]
szer./gł./wys.
155/50/60,8	cm

komoda mała [G-11]
szer./gł./wys.
94,3/42/93	cm

komoda [G-10]
szer./gł./wys.
94,3/42/74,6	cm

komoda przeszklona [G-7]
szer./gł./wys.
154,9/42/92,9	cm

lustro [G-9]
szer./gł./wys.
94,3/2,8/70	cm

komoda [G-12]
szer./gł./wys.
102,6/50/93	cm

MeBLe	Z	KoLeKCjI	GRAND:
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QUeeN	CoLLeCTIoN

MeBLe	Z	KoLeKCjI	QUEEN:

ława [D-47]
szer./gł./wys.
120/80/55	cm

ława [D-48]
szer./gł./wys.
97,5/97,5/54,5	cm

krzeso [K-10]
szer./gł./wys.
44,5/49/98	cm

krzesło [K-8]
szer./gł./wys.
44,5/49/108	cm

krzesło [K-12]
szer./gł./wys.
46/57/91	cm

komoda RTV [B-5]
szer./gł./wys.
182/60/51,5	cm

komoda RTV [B-4]
szer./gł./wys.
97/50/73	cm

ława [D-49]
szer./gł./wys.
63/63/55	cm

ława [D-50]
szer./gł./wys.
102/62/55	cm

ława [D-46]
szer./gł./wys.
120/80/55	cm

stół [S-05]
szer./dł./wys.
140/80/78	cm	(1x45)

stół [S-04]
szer./dł./wys.
180/100/78	cm	(2x45)
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kredens [B-2]
szer./gł./wys.
182/60/200	cm

kredens [B-3]
szer./gł./wys.
146/58/200	cm
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komoda [B-1]
szer./gł./wys.
97/60/90	cm

komoda [B-9]
szer./gł./wys.
146/58/90	cm

komoda [B-7]
szer./gł./wys.
182/60/90	cm

toaletka [B-29]
szer./gł./wys.
146/58/72	cm

lustro [B-30]
szer./gł./wys.
95/4/69,3	cm

lustro [B-8]
szer./gł./wys.
146/4/90	cm

lustro [B-6]
szer./gł./wys.
182/4/90	cm

MeBLe	Z	KoLeKCjI	QUEEN:

QUeeN	CoLLeCTIoN
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szafa 2-drzwiowa [B-27]
szer./gł./wys.
125,9/53/192,6	cm

szafa 3-drzwiowa [B-31]
szer./gł./wys.
182,3/53/192,6	cm

szafka nocna [B-26]
szer./gł./wys.
54/38/62	cm

łóżko [B-20]
szer.	200/gł.	209,6/wys.	90	cm
opcje	łóżek	(180,	160,	140,	120,	100,	80)
opcjonalnie	z	panelem	szafki	nocnej

łóżko [B-21]
szer.	200/gł.	209,6/wys.90	cm
opcje	łóżek	
(180,	160,	140,	120,	100,	80)
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NaTUraL	CoLLeCTIoN
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WarIaNTY	DrZWI:

NaTUraL	CoLLeCTIoN

szafka rtv [A-5]
szer./gł./wys.
144/42/55	cm

witryna [A-1]
szer./gł./wys.
89/37/190	cm

witryna [A-30]
szer./gł./wys.
105,7/42/200	cm

witryna [A-3]
szer./gł./wys.
50,6/37/190	cm

witryna [A-29]
szer./gł./wys.
59/42/200	cm

barek [A-32]
szer./gł./wys.
152,1/42/163,6	cm

kredens [A-33]
szer./gł./wys.
152,1/42/200	cm

drzwi 
[DR-01]

drzwi 
[DR-02]

drzwi 
[DR-03]

drzwi 
[DR-04]

drzwi 
[DR-05]

witryna [A-2]
szer./gł./wys.
89/37/190	cm

witryna narożna [A-4]
szer./gł./wys.
89/42/190	cm

witryna narożna [A-31]
szer./gł./wys.
105,7/42/200	cm

witryna [A-39]
szer./gł./wys.
89/37/163,6	cm

komoda [A-7]
szer./gł./wys.
89/37/75	cm

komoda [A-34]
szer./gł./wys.
105,7/42/91,2	cm

lustro [A-9]
szer./gł./wys.
88/3,5/81	cm

lustro [A-36]
szer./gł./wys.
104,7/3,5/81	cm

lustro [A-10]
szer./gł./wys.
129,5/3,5/81	cm

lustro [A-37]
szer./gł./wys.
151,1/3,5/81	cm

lustro bieliźniarki [A-21]
szer.	105,5/gł.	3,5/wys.	90	cm

komoda [A-8]
szer./gł./wys.
127,8/37/75	cm

komoda [A-35]
szer./gł./wys.
152,1/42/91,2	cm

bieliźniarka [A-20]
szer./gł./wys.
105,5/42/103,3	cm

komoda [A-38]
szer./gł./wys.
50,6/37/163,6	cm

panel wiszący [A-6]
szer./gł./wys.
144/16,1/100	cm
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[G01] [G02] [G03]

toaletka [A-23]
szer./gł./wys.
108,5/37/75	cm

toaletka [A-24]
szer./gł./wys.
108,5/37/75	cm

nadstawka [A-26] 
wersja P i L
szer./gł./wys.

108,5/17/15,9	cm

nadstawka [A-25]
szer./gł./wys.
155,2/17/15,9	cm

toaletka [A-22]
szer./gł./wys.
155,2/37/75	cm

ława [D-43]
szer./gł./wys.
91/91/55	cm

ława [D-42]
szer./gł./wys.
56/56/55	cm

ława [D-41]
szer./gł./wys.
106/56/55	cm

stół rozkładany [S-01]
szer./gł./wys.
120/70/78	(1x45)	cm

łóżko 90 [A-18]
szer./gł./wys.
100/218,4/100	cm

łóżko 140 [A-16]
szer./gł./wys.
150/218,4/100	cm

łóżko 180 [A-14]
szer./gł./wys.
190/218,4/100	cm

szafa [A-11]
szer./gł./wys.
59/61/200	cm

szafa [A-12]
szer./gł./wys.
105,5/61/200	cm

szafa [A-13]
szer./gł./wys.
152,1/61/200	cm

łóżko 160 [A-15]
szer./gł./wys.
170/218,4/100	cm

łóżko 100 [A-17]
szer./gł./wys.
110/218,4/100	cm

szafka nocna [A-19]
szer./gł./wys.
50,6/37,5/55	cm

łóżko 100 [A-17]
szer./gł./wys.
110/218,4/100	cm

lustro [A-27]
szer./gł./wys.
155/3,5/90	cm

lustro [A-28]
szer./gł./wys.
108,5/3,5/90	cm

stół rozkładany [S-02]
szer./gł./wys.
180/90/78	cm	(2x45)

stół rozkładany [S-03]
szer./gł./wys.
140/80/78	cm	(2x41)

ława [D-40]
szer./gł./wys.
91/56/55	cm

MeBLe	Z	KoLeKCjI	NATURAL:

krzesło [K-04]
szer./gł./wys.
50/49/106	cm

krzesło [K-01]
szer./gł./wys.
44,5/49/106	cm

krzesło [K-03]
szer./gł./wys.
50/49/106	cm

krzesło [K-02]
szer./gł./wys.
44,5/49/106	cm

WarIaNTY	KrZeseŁ:
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MaGIC	CoLLeCTIoN
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lustro [M-8]
szer./gł./wys.
141/3,5/78,5	cm

MaGIC	CoLLeCTIoN

MeBLe	Z	KoLeKCjI	MAGIC:

szafka RTV [M-12]
szer./gł./wys.
101/49,5/55	cm

szafka RTV [M-5]
szer./gł./wys.
101/49,5/86,4	cm

szafka RTV [M-21]
szer./gł./wys.
133,4/49,5/55	cm

komoda [M-15]
szer./gł./wys.
63,7/49,5/104,7	cm

komoda [M-10]
szer./gł./wys.
63,7/49,5/104,7	cm

lustro [M-20]
szer./gł./wys.
52/3,5/103,5	cm

lustro [M-14]
szer./gł./wys.
100/3,5/78,5	cm

komoda [M-11]
szer./gł./wys.
101/49,5/81,6	cm

witryna [M-4]
szer./gł./wys.
101/49,5/140	cm

biurko [M-22]
szer./gł./wys.
142/70/78	cm

komoda [M-1]
szer./gł./wys.
179,1/49,5/86,4	cm
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komoda [M-11]
szer./gł./wys.
101/49,5/81,6	cm

komoda [M-2]
szer./gł./wys.
116,2/49,5/86,4	cm

ława D38
szer./dł./wys.
110/69/55	cm

ława D36
szer./dł./wys.
100/65/55	cm

ława D37
szer./dł./wys.
100/65/55	cm

łóżko [M-24]
szer./gł./wys.
87/206/82	cm

łóżko [M-9]
szer./gł./wys.
166/206/82	cm
opcje	łóżek	(100,	120,	140,	160,	180)

szafka [M-13]
szer./gł./wys.
52/42/55	cm

szafka [M-17]
szer./gł.wys.
63,7/42/49,8	cm

szafa [M-6]
szer./gł./wys.
101/60,5/200	cm

szafa [M-7]
szer./gł./wys.
101/60,5/200	cm

garderoba [M-19]
szer./gł./wys.
101/42/200	cm

Podstawą	kolekcji	jest	klasyczna	forma,	która	idealnie	eksponuje	to,	
co	w	litym	drewnie	jest	najpiękniejsze:	jego	naturalną	szlachetność,	
niepowtarzalność	i	wyjątkowy	charakter,	który	roztacza	wokół	
spokój	i	harmonię.
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UNICo	CoLLeCTIoN

MeBLe	Z	KoLeKCjI	UNICO:

toaletka [C-6]
szer.	108,5/gł.	37/wys.	75	cm

szafka nocna [M-13]
z kolekcji Magic Collection
szer.	52/gł.	42/wys.	55	cm

łóżko [C-5]
szer.	190/gł.	217/wys.	85	cm
opcje	łóżek	(100,	120,	140,	160,	180)

nadstawka [C-7]
szer.	50,7/gł.	15,9/wys.	17	cm

lustro [C-8]
szer.	43/gł.	3,5/wys.	59	cm

54



szafka RTV [C-2]
szer.	103,3/gł.	37/wys.	55	cm

szafka RTV [C-3]
szer.	145/gł.	32,5/wys.	55	cm

komoda [C-1]
szer.	144/gł.	46/wys.	53	cm

komoda [C-4]
szer.	95,3/gł.	42/wys.	89,4	cm

Wyjątkowa	stylistyka	bazująca	na	giętych	
frontach	z	naturalnego	jesionu	

i	charakterystycznym,	niepowtarzalnym	
rysunku	drewna	jesionowego,	wyraźnie	
akcentowanym	przez	ciekawą	formę	

mebli	do	sypialni.
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FoTeL	DeLUXe

FOTEL DELUXE
szer./gł./wys.
76/69/98	cm
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krzesło [D6]
szer./gł./wys.
67/68/90	cm

KrZesŁa

NATURAL COLLECTION
krzesło [K-04]
szer./gł./wys.
50/49/106	cm

ROYAL COLLECTION
krzesło [K-16]
szer./gł./wys.
43/49/106	cm

NATURAL COLLECTION
krzesło [K-01]
szer./gł./wys.
44,5/49/106	cm

SILVER COLLECTION
krzesło [K-16]
szer./gł./wys.
43/49/106	cm

NATURAL COLLECTION
krzesło [K-03]
szer./gł./wys.
50/49/106	cm

NATURAL COLLECTION
krzesło [K-02]
szer./gł./wys.
44,5/49/106	cm

QUEEN COLLECTION
krzesło [K-10]
szer./gł./wys.
44,5/49/98	cm

QUEEN COLLECTION
krzesło [K-8]
szer./gł./wys.
44,5/49/108	cm

QUEEN COLLECTION
krzesło [K-12]
szer./gł./wys.
46/57/91	cm

GOLD COLLECTION
krzesło [K-15]
szer./gł./wys.
49/58/100	cm	

krzesło [D-7]
szer./gł./wys.
61/76/78	cm
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INForMaCje	TeCHNICZNe

TKaNINY

czereśnia	antyczna

mahoń,	
olejowosk	bezbarwny

mahoń

bejca	wodna,	
średni	dąb,
olejowosk	antique

bejca	wodna,	
średni	dąb,
olejowosk	bezbarwny

bejca	wodna,	teak
olejowosk	bezbarwny

bejca	wodna,	teak
olejowosk	whiskey

drewno	naturalne,
olejowosk	bezbarwny

drewno	naturalne,
olejowosk	whiskey

bejca	wodna,	
jasny	dąb,
olejowosk	bezbarwny

orzech	ciemny orzech orzech	jasny

dąb bejca	wodna	bukolcha sosna buk

bejca	spir.,	orzech
olejowosk	bezbarwny

czereśnia

bejca	spir.,	
drewno	owocowe,	
olejowosk	bezbarny

czereśnia	jasna

bejca	wodna,	orzech,
olejowosk	bezbarwny

bejca	wodna,	biała,
olejowosk	biały

Lite	 drewno,	 jako	 materiał	 całkowicie	 naturalny,	 już	 samo	 w	 sobie	 jest	 piękne	
i	unikatowe,	jednak	dobrze	dobrane	środki	i	sposoby	wykończenia	mebli,	pomaga-
ją	tę	atrakcyjność	dodatkowo	podkreślić.	
jednym	ze	 sposobów	 jest	 zastosowanie	nowoczesnych	bejc	 i	 lakierów,	wyprodu-
kowanych	na	bazie	komponentów	wodnych.	efektem	tego,	jest	uzyskanie	gładkiej,	
jednolitej	powłoki,	która	wyraźnie	akcentuje	elementy	drewniane,	zapewniającej	
jednocześnie		odporność	i	wysoką	jakość	użytkową.	
Drugą	metodę	stanowi	zastosowanie	innowacyjnych	środków,	stworzonych	na	ba-
zie	naturalnych	olejów	i	wosków,	które	dzięki	stopniowemu	i	równomiernemu	wni-
kaniu	w	strukturę	drewna,	pozwalają	uzyskać	niepowtarzalny	efekt	zewnętrznej	

powłoki,	podkreślającej	i	wzmacniającej	rysunek	słojów.	Drewno	zachowuje	przy	
tym	pełną	zdolność	wymiany	powietrza,	dlatego	też	w	pomieszczeniu	daje	się	wy-
czuć	aromat	naturalnego	drewna	i	bliskości	natury.	W	procesie	stosowania	olejo-
wosków	wykorzystujemy	jedynie	ręczne	techniki	nanoszenia	powłok.	Wyjątkowe	
efekty	można	uzyskać	stosując	tę	technologię	do	wykańczania	mebli	wykonanych	
z	drewna	 jesionowego,	który	 charakteryzuje	 się	niezwykle	atrakcyjnym	 i	orygi-
nalnym	usłojeniem.
Wszystkie	stosowane	środki	w	postaci	bejc,	lakierów,	olejów	oraz	wosków	są	bez-
pieczne	zarówno	dla	użytkowników	mebli,	jak	i	dla	środowiska	naturalnego.

KoLorY	DreWNa

Tkanina	jest	jednym	z	kluczowych	elementów	decydujących	o	zakupie	mebla.	To	
tkanina	tworzy	wizerunek	mebla,	kreując	jego	pierwsze	wrażenie.	Często	decydu-
je	o	komforcie,	wygodzie	i	finalnej	jakości	mebla.	Nasi	klienci	oczekują	trwałych	
i	odpornych	tkanin,	łatwych	do	utrzymania	w	czystości,	ale	jednocześnie	przyjem-
nych	w	użytkowaniu,	delikatnych	w	dotyku	 i	wyprodukowanych	z	naturalnych	
komponentów.
Dostawcami	tkanin	dla	Unimebel	są	czołowe	firmy	tekstylne	z	Hiszpanii,	Włoch	
i	Belgii.	Wychodząc	naprzeciw	oczekiwaniom	klientów,	oferujemy	bardzo	szeroki	
wybór	tkanin,	zarówno	pod	względem	kolorystycznym,	jak	i	wzorniczym.	Propo-

nujemy	także	tkaniny	wykorzystujące	innowacyjną	technologię	chroniącą	każde	
pojedyncze	włókno,	co	pozwala	na	łatwe	usuwanie	plam	i	zabrudzeń	czysta	wodą
Zastosowane	w	produkcji	technologie,	gwarantują	wysoką	odporność	na	ścieranie	
i	uszkodzenia	mechaniczne,	przy	zachowaniu	lekkości,	delikatności	i	uroku	tkaniny.
Zawsze	staramy	się	podążać	za	obowiązującymi	trendami	w	meblarstwie,	oferując	
najbardziej	aktualne	wzornictwo.	od	stonowanych	beży,	poprzez	wszystkie	odcie-
nie	 szarości	 i	 subtelnie	połyskującego	srebra	w	stylu	glamour,	fioletów	w	pełnej	
palecie	wrzosów,	do	hiszpańskiej	 czerwieni,	 soczystej	zieleni	 i	wyrazistych	gra-
natów.

BEJcE

oLejoWosKI
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Fabryka	Mebli	UNIMeBeL	 jan	Mucha	 informuje,	 iż	wzory	wszystkich	produktów	
przedstawionych	w	niniejszej	ofercie	podlegają	ochronie	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	
20	 czerwca	 2000	 r.	 Prawo	 własności	 przemysłowej	 (Dz.	 U.	 2001,	 nr.49,	 poz.508	
z	późn.	zm.).	Produkcja,	oferowanie	do	sprzedaży	oraz	sprzedaż	mebli	o	wyglądzie	
odpowiadającym	wyglądowi	mebli	zaprezentowanych	w	ofercie	bez	zgody	Fabryki	
Mebli	UNIMeBeL	jan	Mucha	stanowi	naruszenie	praw	z	rejestracji	wzorów	przemy-
słowych	w	rozumieniu	ww.	ustawy	oraz	czyn	nieuczciwej	konkurencji	w	rozumie-
niu	ustawy	z	dnia	16	kwietnia	1993	r.	o	 zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji	 (Dz.	
U.	 nr.47,	 poz.211	 z	 późn.	 zm.).	Działalność	 taka	narusza	ponadto	prawa	autorskie	
przysługujące	uprawnionym	zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	dnia	4	lutego	1994	r.	o	
Prawie	autorskim	i	prawach	pokrewnych	(tj.	Dz.	U.	2000,	nr	80,	poz.	904	z	późn.	zm.)	

oferta	niniejsza	nie	jest	ofertą	w	rozumieniu	przepisów	kodeksu	cywilnego.	Pro-
ducent	zastrzega	sobie	prawo	do	dokonywania	zmian	konstrukcyjnych	w	oferowa-
nych	modelach	mebli,	nie	zmieniając	ich	ogólnego	charakteru.	Kolory	drewna	ze	
względu	na	stosowanie	lakierów	i	bejc	wodnych	mogą	różnić	się	od	rzeczywistych.	
Cechami	drewna	są	niejednolitość	faktury,	zróżnicowana	struktura,	przebarwie-
nia	i	sęczki.	Te	własności	morfologiczne	drewna,	charakterystyczne	dla	materia-
łu	 naturalnego	 odróżniają	 drewno	 od	 tworzyw	 sztucznych	 i	 nie	 stanowią	 wad	
wyrobów.	Zwracamy	 też	uwagę,	 że	nie	wszystkie	modele	mebli	można	wykonać	
w	każdej	tkaninie.	W	podanych	wymiarach	obowiązuje	tolerancja	różnic	do	4	cm.	
Poduszki	stanowią	element	dekoracyjny	i	nie	wchodzą	w	skład	mebli.

LeGeNDa

W.	-	wersalka

3.N.	-	sofa	3-os.	nierozkładana

3.F.	-	sofa	3-os.	z	funkcją

2.N.	-	sofa	2-os.	nierozkładana

2.F.	-	sofa	2-os.	z	funkcją

1.	-	fotel

K.	-	kanapa

N.	-	narożnik

dostępna	wersja
prawo-	lub	lewostronna

pojemnik

funkcja

listwy	sprężynujące

wyłącznie	pianka
poliuretanowa

komfortowe	siedzenie

bonnell	-	sprężyste	
siedzenie

sprężyny	faliste
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