KOLEKCJA 2018

WIĘCEJ NIŻ KOMFORT

Szanowni Państwo
Cały miniony okres działalności w branży meblowej
pozwolił nam na osiągnięcie mocnej i stabilnej pozycji.
Nasze wyroby są rozpoznawalne i cenione wśród
klientów. Staramy się sprostać oczekiwaniom klientów
odnośnie jakości, komfortu i estetyki produkowanych
przez nas produktów.
Przedstawiamy nowy katalog z kolekcją na rok 2018
z przekonaniem, że znajdziecie w nim Państwo swoje
wymarzone aranżacje.

2 | www.meblomak.eu

www.meblomak.eu | 3

WIĘCEJ NIŻ KOMFORT

KOLEKCJA MEBLI
ANDRIA

8-13

SPOLETO

14-19

DALMINE

20-23

LARINO

24-29

SORANO

30-35

MARSALA

36-41

MARINO

42-45

TIVOLI

46-49

ROVETO

50-51

BRENO

52-53

SAVONA

54-55

ALATRI

56-57

CELANO

58-59

ASTI

60-61

ASTI PLUS

62-63

ARDEA

64-65

LIDO

66-67

REMO

68-69

IMPERIA

70-71

GENUA LUX

72-73

IVERA

74-75

BERGAMO

76-77

WERONA

78-79

PUFY

80-81

LEGENDA/SYSTEMY ROZKŁADANIA

82-83

DLA TYCH KTÓRZY SZUKAJĄ
CZEGOŚ WIĘCEJ...
4 | www.meblomak.eu

www.meblomak.eu | 5

WIĘCEJ NIŻ KOMFORT

MEBLOMAK Sp. z o.o. | www.meblomak.eu

Proces produkcji
To motto przyświeca nam od roku 1993. W procesie tworzenia mebli łączymy badania, kreatywność, dobre rzemiosło i zaawansowaną
technologię. Nie szczędzimy starań i zaangażowania, aby nasze wyroby jak najlepiej odpowiadały użytkownikom. Nasze meble wyróżnia
wysoka jakość wykonania, szlachetne materiały oraz nowoczesne rozwiązania funkcjonalne.

Każdy z etapów produkcji jest dla nas
jednakowo ważny. Pracujemy z mocnym
przekonaniem, że na dobry produkt finalny
składa się wiele czynników- nietuzinkowy
projekt, najlepsze użyte materiały, wzorowe
wykonanie oraz wiara w sukces. Tylko takie
podejście zapewnia powodzenie i rozwój
marki w kraju i na rynkach zagranicznych.

Projektowanie
Projekty mebli powstają zespołowo
w oparciu o obserwację i analizę
najnowszych trendów w modzie, ale
również w oparciu o oczekiwania
naszych klientów. Staramy się
łączyć ze sobą inteligentne rozwiązania technologiczne z nowymi
pomysłami oraz atrakcyjnym
wzornictwem.
Realizujemy w praktyce idee nowoczesnej sztuki użytkowej.

Jakość i gwarancja
Bierzemy odpowiedzialność za niezawodność i trwałość mebli.
Każdy produkt jest wykonywany na indywidualne zamówienie
i jest poddawany bezpośredniej kontroli zanim opuści fabrykę.
Meble są objęte dwuletnią gwarancją z możliwością przedłużenia
terminu gwarancji do 5 lat na drewnianą konstrukcję mebla
w ramach programu "gwarancja na piątkę".

Tkaniny i skóry
Oferujemy szeroką gamę tkanin obiciowych w niezliczonej ilości
kolorów i faktur, przyjaznych w używaniu i łatwych w utrzymaniu
czystości. Dla osób preferujących obicia skórzane oferujemy
wyłącznie skóry licowe, które charakteryzują się naturalnością,
wytrzymałością i miękkością w dotyku. Sprawiają, że mebel staje
się bardziej szlachetny, elegancki i trwały.

Nagrody i wyróżnienia
Przez 25 lat naszej aktywności, zarówno firma jak i wyroby były doceniane, wyróżniane i nagradzane.

Produkt Roku
2018
XIV Edycja
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POJEMNIKI NA POŚCIEL

ANDRIA
Zestaw modułowy oferujący wiele wariantów aranżacji przestrzennej.
Cztery typy boków o zróżnicowanej stylistyce pozwalają na uzyskanie
odmiennych wizualnie zestawów wypoczynkowych.
Zastosowanie stelaża włoskiego zapewnia komfort codziennego
spania.

W zestawie narożnym
występuje możliwość
wyposażenia w dodatkowe
pojemniki na pościel.

WYGODNA FUNKCJA SPANIA
Mechanizm spania codziennego posiada rozkładane łóżko
z osobnym materacem warstwowym zawierającym piankę
typu „memory”. Powierzchnia
spania wynosi 195x140cm.

PODŁOKIETNIK Z USB
W elementach podłokietników oznaczonych jako
BcL oraz BcP występuje podwójne gniazdo USB
(5V).

PÓŁKA Z OŚWIETLENIEM
Elementy podłokietników BcL oraz BcP posiadają
również lakierowaną półkę MDF z podświetleniem
ledowym RGB z płynną regulacją różnych kolorów
za pomocą pilota.

RUCHOME ZAGŁÓWKI
Wszystkie oparcia mają ruchome
zagłówki pozwalające uzyskać wygodne
podparcie głowy zwiększając przez to
komfort wypoczynku
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ETAPY ROZKŁADANIA
MECHANIZMU SPANIA
CODZIENNEGO
7
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WYGODNA
FUNKCJA SPANIA
SOFA NA KÓŁKACH
Unikatowym rozwiązaniem – przy wykorzystaniu sofy
rozkładanej 2,5R – jest możliwość uniesienia całej
sofy poprzez dwie specjalne dźwignie znajdujące się
pomiędzy siedziskiem a bokami z lewej
i z prawej strony. Pozwala to na bardzo lekkie
i swobodne przemieszczanie sofy po podłodze za
pomocą systemu czterech kółek. Po ustawieniu sofy
w nowym miejscu wystarczy tylko przesunąć
dźwignie do pozycji wyjściowej, aby z powrotem
postawić ją na podłodze.
10 | www.meblomak.eu

Mechanizm spania codziennego posiada rozkładane
łóżko z osobnym materacem
warstwowym zawierającym
piankę typu „memory”
.Powierzchnia
spania wynosi 195x140cm.
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ANDRIA informacje techniczne

Przykładowe konfiguracje
WYJĄTKOWY DESIGN
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POJEMNIKI NA POŚCIEL
W zestawie narożnym
występuje możliwość
wyposażenia w dodatkowe
pojemniki na pościel.

SPOLETO
Kolekcja mebli SPOLETO została zaprojektowana z myślą o osobach,
które cenią sobie wygodę, komfort oraz nowoczesność.
Komfort zapewnia kombinacja sprężyn i pianek wysokoelastycznych typu
HR. Model wzbogacony jest m.in. o indukcyjną ładowarkę smartfona,
gniazda USB, rozkładany stolik pod laptop, specjalne pojemniki oraz półki
z oświetleniem LED z płynną regulacją kolorów za pomocą pilota.
Ponadto w fotelu zastosowano płynną regulacją siedziska, podnóżka
oraz oparcia za pomocą elektrycznych sensorów.

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
Zestawy narożne wykorzystują
fukcję do leżenia typu 'delfin'
z zastosowaniem sprężyn falistych
oraz pianki HR.
Wielkość powierzchni do leżenia
zależy od konfiguracji zestawu
(co najmniej 202x123cm).
ELEMENT TRAPEZOWY ETR
Wyposażenie - indukcyjna ładowarka smartfona,
podwójne gniazdo USB (5V) oraz otwierany pojemnik.

ELEMENTY PROSTOKĄTNE EPR/BPRL/BPRP
Wyposażenie - rozkładany stolik pod laptop, indukcyjna ładowarka
smartfona, podwójne gniazdo USB (5V) oraz otwierany pojemnik.

PÓŁKA Z OŚWIETLENIEM LED
Elementy BbL oraz BbP posiadają
szklaną półkę z podświetleniem
ledowym RGB z płynną regulacją
różnych kolorów za pomocą pilota

BbL-WFEL-ETR-WP-N-2,5R-OTP-BcP
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BPRL-2,5R-N-WP-DPP

BcL-2,5R-N-WP-BbP

BbL-2,5R-OTP-BcP

BcL-OTP-2,5R-BaP

BcL-WFEL-WFEL-BcP

BcL-WFEL-ETR-WFEL-BcP
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RUCHOME ZAGŁÓWKI
Wszystkie oparcia mają ruchome
zagłówki pozwalające uzyskać
wygodne podparcie głowy zwiększając
przez to komfort wypoczynku

NÓŻKA
METALOWA
solidne
metalowe
chromowane
nóżki

ELEMENTY PROSTOKĄTNE EPR/BPRL/BPRP
Wyposażenie - rozkładany stolik pod laptop,
indukcyjna ładowarka smartfona, podwójne
gniazdo USB (5V) oraz otwierany pojemnik.

FUNKCJA RELAX
Za pomocą elektrycznych sensorów
dyskretnie schowanych pomiędzy
siedziskiem a bokiem następuje
płynna regulacja siedziska, podnóżka
oraz oparcia.

BPRP
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SPOLETO informacje techniczne

*

Przykładowe konfiguracje

* element WFEL nie może sąsiadować bezpośrednio z elementem N ani OTP / OTBF
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POJEMNIKI NA POŚCIEL

DALMINE

W zestawie narożnym występuje
możliwość wyposażenia w dodatkowe
pojemniki na pościel.

Subtelny i praktyczny system modułowy z różnymi wariantami
konfiguracji. Komfort zapewnia kombinacja sprężyn i pianki
wysokoelastycznej, ruchome części każdego z oparć pełnią rolę
regulowanych zagłówków. Funkcja do leżenia i pojemniki na
pościel zwiększają możliwości wypoczynku.

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
W zestawie narożnym zastosowano
3-osobowy element rozkładany
z funkcją do leżenia typu „lift”, który
po rozłożeniu ma powierzchnię
o wymiarach 203 cm x 146 cm.

BL-OTP-2,5P-NP-3R-BP
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RUCHOME ZAGŁÓWKI
Wszystkie poduszki oparciowe mają ruchome
zagłówki pozwalające uzyskać wygodne oparcie
głowy zwiększając przez to komfort wypoczynku.
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DALMINE informacje techniczne

2.5R *)

3BF

3R

DPL

DPP

DBFL

DBFP

NM

WP | WBF

2.5P | 2.5BF

BL

NP **)

BP

Przykładowe konfiguracje

OTP | OTBF

BL-2,5R-NM-DBFP
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LARINO
Luksus, miękkość, wyjątkowość.
Model o nowoczesnej linii, może stanowić idealne uzupełnienie
wnętrza typu „loft” jak i klasycznego salonu. Ergonomia i komfort:
ruchome zagłówki za każdym oparciem, wypełnienia pianką
wysokoelastyczną. Funkcjonalność: funkcja do leżenia, pojemniki
na pościel, możliwość dobrania wielkości i kształtu zestawu dzięki
modułowemu systemowi łączenia elementów w narożniki.

Fotel relax z silnikiem elektrycznym – połączenie
rozkładania oparcia z wysunięciem części podnóżkowej.
Wyposażony w złącze USB 5V
1FEL – zasilanie bezpośrednio z sieci 230V,
1FEA – wbudowany akumulator
(okresowo doładowywany – zasilacz w komplecie)
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POJEMNIKI NA POŚCIEL
W zestawie narożnym występuje
możliwość wyposażenia w dodatkowe
pojemniki na pościel.

1PL-N-3R-DPP

1PL-N-3RP

WYGODNA POWIERZCHNIA
DO LEŻENIA

3RL-DPP

Zestaw wyposażony jest w funkcję
do leżenia typu Sedalift, zastosowano
piankę poliuretanową.

3R | 3BF

2P | 2BF

RUCHOME ZAGŁÓWKI
Wszystkie zagłówki posiadają system unoszenia pozwalający uzyskać wygodne oparcie głowy zwiększając
przez to komfort wypoczynku.
1FEL
26 | www.meblomak.eu
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LARINO informacje techniczne

3RL | 3BFL

N

3R | 3BF

1PL
1BFL

3RP | 3BFP

1PP
1BFP

2PL | 2BFL

DPL
DBFL

2P | 2BF

2PP | 2BFP

DPP
DBFP

Przykładowe konfiguracje
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CHROMOWANE NÓŻKI

SORANO
Model wyróżnia się prostą, nowoczesną linią, przy spełnieniu
wymagań ergonomii - co daje w efekcie model lekki z wyglądu,
wygodny i doskonały w codziennym użyciu.
Efekt miękkości uzyskany został poprzez zastosowanie
wysokoelastycznej pianki (HR) i wypełnień włókniną puszystą.
Oparcie wyprofilowane w części lędźwiowej tworzy z uniesionym
zagłówkiem idealną płaszczyznę podparcia.
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POJEMNIKI NA POŚCIEL
W zestawie narożnym występuje możliwość wyposażenia
w dodatkowe pojemniki na pościel.

WYGODNA POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
Zestaw wyposażony jest w funkcję do leżenia typu delfin, na całej
powierzchni zastosowano wysokoelastyczne pianki typu HR.

RUCHOME ZAGŁÓWKI
Wszystkie zagłówki posiadają wielostopniowy system unoszenia
pozwalający uzyskać wygodne oparcie głowy zwiększając przez
to komfort wypoczynku.
32 | www.meblomak.eu
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SORANO informacje techniczne

2,5RL | 2,5PL | 2,5BFL

N

2,5R | 2,5P | 2,5BF

DPL | DBFL

2,5RP | 2,5PP | 2,5BFP

1PL | 1BFL

WP | WBF

1PP | 1BFP

DPP | DBFP

Przykładowe konfiguracje
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WYGODNA POWIERZCHNIA DO LEŻENIA

ZESTAW NAROŻNY
Z PÓŁKĄ I PODUSZKAMI

MARSALA
Model-laureat wyróżnienia w XXII edycji konkursu „Meble Plus
- Produkt Roku 2014” miesięcznika „Meble Plus”.
Komfort - miękkość siedzisk i oparć. Ergonomia dzięki modułowości:
różnorodność dostawek i elementów narożnych pozwala na uzyskanie
oryginalnych układów oraz rozmiarów mebla dostosowanych do
własnej fantazji i możliwości. Do wyboru kilka rodzajów konfiguracji
zagłówków, kilka rodzajów boków.
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WYGODNA POWIERZCHNIA DO LEŻENIA

BOCZNA KIESZEŃ

Idealny schowek na laptopa lub książki. Ruchome
zagłówki pozwalają na wybranie ulubionej pozycji.
Nowoczesny mechanizm funkcji do leżenia typu „lift”
zajmuje niewiele miejsca, wymaga minimum
wysiłku przy rozkładaniu; otrzymuje się pokaźną
powierzchnię do leżenia.

Komfort – efekt wygody i miękkości siedzisk oraz oparć uzyskany został poprzez
zastosowanie odpowiedniej kombinacji sprężyn i wysokoelastycznej pianki oraz
wypełnień włókniną puszystą.

RUCHOME ZAGŁÓWKI

OTWIERANY POJEMNIK

38 | www.meblomak.eu
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Marsala Relax – 1FOB
Fotel z funkcją relax - połączenie rozkładania
oparcia z wysunięciem
części podnóżkowej, obrót oraz bujanie
(z możliwością blokady).

MARSALA informacje techniczne

Wygoda, miękkość siedzisk i oparć – efekt uzyskany został
poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji sprężyn
i wysokoelastycznej pianki oraz wypełnień włókniną puszystą.

303

Przykładowe konfiguracje
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MARINO
Kolekcja mebli MARINO jest odpowiedzią na zapotrzebowanie
klientów na bardzo komfortowe meble. Zestaw ceniony przez
klientów ze względu na wygodę (odczuwalne uczucie miękkości)
i doskonałe walory użytkowe.
Dzięki zróżnicowaniu funkcji w elementach zestawu, łatwo można
dopasować model do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Wyjątkowo wysokie oparcie pozwala na wygodne siedzenie nawet
osobom o bardzo wysokim wzroście.

42 | www.meblomak.eu
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MARINO informacje techniczne

3R | 3BF

2P | 2BF

1P | 1BF

1FOB

Przykładowe konfiguracje

3RL-N-2PP

2PL-N-1PP

SCHOWEK SZUFLADA

FOTEL MARINO RELAX - 1FOB
Fotel z funkcją relax - połączenie rozkładania oparcia
z wysunięciem części podnóżkowej, obrót
oraz bujanie (z możliwością blokady).

WYGODNA POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
Zestaw wyposażony jest w funkcję do leżenia.
Na całej powierzchni oparć, siedzisk i podłokietników
zastosowano wysokoelastyczne pianki typu HR.
Dodatkowe pojemniki na pościel w fotelach i sofie
2-osobowej (model MARINO) pozwalają na schowanie
pościeli w jednym miejscu.

44 | www.meblomak.eu
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TIVOLI
Modny kształt "miękkich prostokątów", nowoczesność i komfort.
Moduły mebla można zestawiać w dowolne układy.
Różnorodność dostawek i elementów narożnych pozwala na
uzyskanie oryginalnych konfiguracji, dostosowanych do własnej
fantazji i możliwości.

46 | www.meblomak.eu
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TIVOLI informacje techniczne

BL-3R-N90-1P-BP

BL-3BF-D45P-BP+3xZW

1P* | 1BF*

3R | 3BF*

DP90L** | DBF90L** DP90P** | DBF90P**

DN

ZW

BL-3BF-N90-2BF-BP+2xZW

BL-3BF-N90-DP90P +DN +2xZW

N30

BL-2BF-N90-1BF-DOP+2xZW

2R | 2P* | 2BF*

DOL-2R-N90-3BF-BP+DN+3xZW

N45

N90

D45L

D45P

DOL

DOP

BL

BP

Elementy rozkładane nie zawierają pojemnika.
* możliwość montażu ZW i/lub DN
** możliwość montażu ZW
Inne elementy - brak możliwości montażu ZW ani DN.

Pojemniki na pościel (w wybranych elementach). Dodatkowe wsuwane
zagłówki ZW (bardzo prosty montaż). Oryginalny element – dostawka
nakładana DN. Możliwość wyboru mebla w wersji dwukolorowej.

BL-3R-BP | BL-3BF-BP

48 | www.meblomak.eu

BL-2R-BP | BL-2P-BP | BL-2BF-BP

BL-1P-BP | BL-1BF-BP
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ROVETO informacje techniczne

ROVETO
Mebel o nowoczesnych owalnych kształtach. Idealny do niewielkich
wnętrz, zwłaszcza narożnik 2,5R-N1P. Miękkość siedzisk i oparć
– efekt uzyskany poprzez połączenie kilku rodzajów sprężynowania
(m.in. sprężyn kieszeniowych, takich jak w materacach sypialnianych)
oraz wypełnień wysokoelastyczną pianką poliuretanową.

3R | 3BF

2.5R | 2.5P | 2.5BF

1P | 1BF

1F

FOTEL BUJANY
(NA PŁOZACH)
3R-N1P | 3BF-N1P
(+2x Z)

2.5R-N1P | 2.5P-N1P | 2.5BF-N1P
(+2x Z)

POJEMNIK
NA POŚCIEL
POWIERZCHNIA
DO LEŻENIA

50 | www.meblomak.eu
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BRENO informacje techniczne

BRENO
Komfortowy mebel o nowoczesnych prostych kształtach. Miękkość
- wynik zastosowania kilku rodzajów sprężynowania (m.in. sprężyn
kieszeniowych) oraz wypełnień wysokoelastyczną pianką
poliuretanową. Niektóre elementy zestawu można wyposażyć
w pojemniki na pościel. Praktyczność: pojemniki na pościel
(w wybranych bryłach), dodatkowe wsuwane zagłówki.

3R | 3BF

2.5R | 2.5P | 2.5BF

1P | 1BF

1F (+Z)

FOTEL Z FUNKCJĄ RELAX

3R-N1P | 3BF-N1P
(+2x Z)

2.5R-N1P | 2.5P-N1P | 2.5BF-N1P
(+2x Z)

Fotel z funkcją relaks
(recliner) jest wygodnym
i praktycznym uzupełnieniem zestawu.

Możliwość wyboru mebla w wersji dwukolorowej. Zastosowano ozdobne szwy
charakteryzujące się użyciem grubej nitki
i szerokiego rozstawu igieł.
Za każdym oparciem znajdują się otwory,
w których można łatwo umocować
zagłówek (dodatkowy element).

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
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POJEMNIK
NA POŚCIEL
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SAVONA informacje techniczne

POJEMNIK NA POŚCIEL

RUCHOME ZAGŁÓWKI

SAVONA
POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
Wygodne siedziska i oparcia - komfort
osiągnięty dzięki zastosowaniu kombinacji
pianek wysokoelastycznych i włókniny
puszystej. Przy podniesionych oparciach
warto skorzystać z ergonomicznych
poduch lędźwiowych (dodatkowy element).
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Zestaw dla miłośników optymalnych i praktycznych rozwiązań oraz
doceniających komfort oraz funkcjonalność mebla wypoczynkowego.
Ozdoba nowoczesnych i tradycyjnych wnętrz.
Po rozłożeniu trzech niezależnie regulowanych oparć i składanego
podłokietnika, mebel prezentuje się w całej swej okazałości i oferuje
pełen relaks.
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KOMFORT
UŻYTKOWANIA

ALATRI informacje techniczne

Sofa wyposażona jest w niezawodny, łatwy
i lekki w obsłudze mechanizm rozkładania, duży
pojemnik, ozdobne nóżki z możliwością wyboru
ich koloru oraz dużą powierzchnię do leżenia.

OBROTOWY PODŁOKIETNIK

ALATRI
Sofa wyposażona w unikalny mechanizm obrotu podłokietnika,
co pozwala w jednym położeniu na powiększenie powierzchni do
leżenia zaś w drugim - zmniejsza gabaryty mebla. Wygoda siedzenia
i leżenia została osiągnięta dzięki sprężynom falistym i bonelowym
oraz poduchom opraciowym o dwóch rodzajach twardości:
twardsze pod lędźwiami, bardziej miękkie w górnej części. Duży
pojemnik, ozdobne nóżki drewniane, spora powierzchnia do leżenia.
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CELANO informacje techniczne

W sofie zastosowano niezawodny, łatwy i lekki
w obsłudze mechanizm rozkładania, duży pojemnik,
ozdobne nóżki z możliwością wyboru ich koloru oraz
dużą powierzchnię do leżenia.

KOMFORT
UŻYTKOWANIA

RUCHOMY
PODŁOKIETNIK

CELANO
Wielopołożeniowy mechanizm unoszenia podłokietnika pozwala
na jego wykorzystanie jako podparcie rąk, jako podgłówek oraz
element powierzchni do leżenia. Wygoda osiągnięta dzięki
sprężynom falistym i bonelowym oraz poduchom opraciowym
o dwóch strefach twardości: twardsze pod lędźwiami, bardziej
miękkie w górnej części. Łatwy w obsłudze mechanizm rozkładania,
duży pojemnik, ozdobne drewniane nóżki, małe gabaryty mebla.
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ASTI informacje techniczne

3RP

1BF

SNS | SNE

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
Pokrowce poduch
oparciowych można zdjąć i wymienić.

ASTI
Śmiała linia, nowoczesne kształty.
Sofa - wygodna, miękka, o dużej elastyczności siedziska (dzięki
zastosowanym sprężynom falistym, bonelowym oraz piance
wysokoelastycznej), poduszki skośne, miękkie, podpierające
lędźwie, niezawodny i łatwy w obsłudze mechanizm, duży pojemnik,
ozdobne nóżki w dwóch wariantach, duża powierzchnia do leżenia,
małe gabaryty mebla.
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ASTI PLUS informacje techniczne

ASTI PLUS
Nowoczesna linia, unikalny kształt podłokietników, dodatkowe
poduszki podłokietnikowe powiększające komfort. Sofa - wygodna,
miękka o dużej elastyczności siedziska dzięki zastosowanym
sprężynom falistym, bonelowym oraz piance wysokoelastycznej,
oparciowe poduszki skośne, miękkie, podpierające lędźwie,
niezawodny i łatwy w obsłudze mechanizm, duży pojemnik,
ozdobne nóżki w dwóch wariantach, duża powierzchnia do leżenia.

3RP

1P | 1BF

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA

Pokrowce poduch oparciowych można
zdjąć i wymienić.
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ARDEA

ARDEA informacje techniczne

Elegancja linii i prostota funkcji.
Połączenie nowoczesności i najlepszych tradycji klasycznych.
Model wygodny, miękki, o dużej elastyczności siedziska – odróżnia
się od innych modeli tej klasy zastosowaniem kombinacji sprężyn
kieszeniowych i pianki wysokoelastycznej, zauważalnie wpływając
na komfort siedzenia i spania (po rozłożeniu funkcji do leżenia).
W sofie znajduje się duży pojemnik, ozdobne barwione bukowe
nóżki występują zarówno w sofie jak i w fotelu.

3RP

1P | 1BF

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
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LIDO informacje techniczne

LIDO
Model Lido zaprasza do niepospolitego wypoczynku. Owalne
kształty, asymetryczne przeszycia nadają każdemu wnętrzu klimat
nowoczesnej elegancji. Spokojna forma mebla sprawia, że pasuje
on do pomieszczeń nowoczesnych i stylowych.
Nieduży fotel, idealny do niewielkich pomieszczeń, często
wybierany przez użytkowników jako pojedynczy mebel do sypialni,
przedpokoju, poczekalni czy kawiarenki.

3RP | 3BF

1OBL | 1BFL

2.5RP | 2.5BF

2RP | 2P | 2BF

1OBP | 1BFP

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
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REMO

REMO informacje techniczne

Funkcjonalny, wygodny, oryginalny.
Niewielkie rozmiary sofy 3-osobowej pozwalają na zastosowanie
mebla w niewielkich pomieszczeniach. Powierzchnia do leżenia
(195x150cm) to wymiar łóżka sypialnianego.
Fotel rozkładany - miejsce do leżenia dla jednej osoby - zajmuje
bardzo mało miejsca w pokoju.

3RP | 3BF

1RP

2P | 2BF

1P | 1BF

Oryginalny system rozkładania – dzięki niemu sofa nie
wygląda na mebel z funkcją. Poziom leżyska znajduje się
na wysokości około 45cm od podłogi, co znacząco
ułatwia wstawanie. Występują dwa niezależne mechanizmy rozkładania funkcji do leżenia.
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IMPERIA informacje techniczne

3RP | 3BF

Lekkości meblowi nadają
"aluminiowe" nóżki
Fotele wyposażone są
w duże pojemniki, co
pozwala na schowanie
pościeli w jednym miejscu.

2RP | 2P | 2BF

1P | | 1POB | 1BF

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA

IMPERIA
Model IMPERIA wyróżnia się prostą, nowoczesną linią, co przy
spełnieniu wymagań ergonomii daje w efekcie model lekki,
wygodny i doskonały do codziennego użytku.
Wysokie wygodne oparcie (zastosowana pianka wysokoelastyczna)
idealnie wyprofilowane również w części lędźwiowej oraz budowa
siedziska zapewniają komfort nawet przy wielogodzinnym
użytkowaniu.
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GENUA LUX informacje techniczne

GENUA LUX
Ponadczasowy kształt, tradycja w formie, sprawdzona wygoda.
Niewielkie wymiary zewnętrzne, pokaźna powierzchnia do leżenia.
Ergonomicznie wyprofilowane oparcia, podparcie dla głowy, lekko
pochyłe siedziska - zapewniają wygodę użytkowania w pozycji
siedzącej przez wiele godzin. Nowoczesne podzespoły: sprężyny
kieszeniowe, pianka poliuretanowa. Model występuje również
w wersji narożnika.

GENUA LUX – fukcja „telewizyjna”.
Fotel z funkcją relax – połączenie
rozkładania oparcia z wysunięciem
części podnóżkowej. Mechanizm
uruchamiany poprzez odchylenie
tułowia do tyłu.
3RP | 3BF

2RP | 2P | 2BF

Przykładowe konfiguracje

Konstrukcja z litego drewna bukowego oznacza stabilność
i trwałość mierzoną latami.
Różnorodność funkcji: bogactwo pojemników w elementach
zestawu w postaci wysuwanych szuflad lub podnoszonego
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siedziska (w narożniku) oraz system rozkładania z funkcją do
leżenia typu „wózek”. Dbałość o szczegóły: gumowe kołka
nie rysujące podłogi przy rozkładaniu. Ozdobne elementy
drewniane (szatozy) wzbogacają wygląd.

1P | 1BF | 1F

POWIERZCHNIA
DO LEŻENIA

Głębokość siedzisk w elementach
3BF, 2P, 2BF jest o ok. 5cm mniejsza
niż w elementach 3RP, 2RP
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IVERA

IVERA informacje techniczne

Model Ivera stanowi nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie
zawarte w klasycznej bryle. Zarówno sofy jak i fotele mają niewielkie
wymiary zewnętrzne - idealnie nadają się do niewielkich pomieszczeń.
Solidna konstrukcja z litego drewna bukowego.

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA

IVERA – fukcja „telewizyjna”.Fotel telewizyjny (funkcja relaks)
gwarantuje użytkownikowi komfort i wygodę nawet podczas
długiego oglądania telewizji. Kilka położeń odchylenia fotela (aż
do pozycji półleżącej) oraz wysuwany podnóżek. Mechanizm
uruchamiany poprzez odchylenie tułowia do tyłu.
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BERGAMO informacje techniczne

BERGAMO
Luksus, tradycja, komfort. A przy tym zachowana wygoda:
podparcie głowy, funkcja do leżenia, niewielki rozmiar zewnętrzny.
Konstrukcja z litego drewna bukowego, dyskretnie wyeksponowana
na krawędziach mebla – gwarancja trwałości i mistrzowskiego
wykonania. Fotele nie przytłaczają rozmiarem (tylko 89 cm
szerokości), mieszczące się w niewielkich pomieszczeniach;
pozwalają zachować lekkość zestawu.

3R | 3BF

2R | 2BF

1BF

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
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WERONA informacje techniczne

WERONA
Harmonijne połączenie ciepła, elegancji i funkcjonalności.
Subtelny i dopracowany kształt sof i foteli sprawia, iż Werona
doskonale prezentuje się w otwartych salonach, pokojach
z kominkiem oraz na dużych otwartych przestrzeniach. Zestaw
ceniony przez użytkowników ze względu na wygodę
(odczuwalne uczucie miękkości) i doskonałe walory użytkowe.

3R | 3BF

2R | 2P | 2BF

1P | 1BF

Dzięki zastosowaniu pianek wysokoelastycznych,
oparcia, siedziska i podłokietniki nie tracą kształtu
zachowując formę przez długi czas użytkowania
mebla. System rozkładania: stelaż belgijski z listwami
zawieszonymi na specjalnych sprężynach, dzięki temu
jest elastyczny, wygodny i trwały.

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
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pufy | pouffes | Hocker | пуфы

Dziękujemy
Korzystając z okazji jubileuszu 25 lecia firmy pragniemy Państwu serdecznie
podziękować za nieustanne zaufanie, którym nas obdarzacie.
Stanowi to dla nas źródło wielu inspiracji i nowych pomysłów, które realizujemy
poprzez nasze produkty.

ARGENTA

CAPRI

MAZARA

SALVE

BOLONIA

TICINO

ARONA

Wierzymy, że dołączą Państwo do licznego grona użytkowników naszych mebli,
które będą dla Państwa źródłem zadowolenia i satysfakcji przez wiele lat.

MANTOVA

ASTI
SNS | SNE - stolik kwadratowy z szybą
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legenda | właściwości mebli

systemy rozkładania
pull-out system
zerlegbare Elemente
механизм складывания
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Meblomak Sp. z o. o.
ul. Szkutników 2, 84-230 Rumia
tel. (+48) 58 771 34 70
tel. (+48) 58 671 69 25
fax (+48) 58 671 69 76
info@meblomak.pl

Meblomak Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej publikacji, w tym parametrów technicznych,
wzornictwa, specyfikacji i wymiarów oferowanych mebli. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w tej publikacji
informacje nie stanowią zapewnienia, o którym mowa w art. 556.1 § 1 ust. 2 oraz 556.1 § 2 Kodeksu Cywilnego, a ponadto nie stanowią oświadczenia
gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wiążące uzgodnienie właściwości mebli następuje w umowie ich sprzedaży. Wszystkie
wymiary zostały podane w cm. Prezentowane w publikacji kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli, a wymiary rzeczywiste elementów
mebli mogą odbiegać o +/- 5 cm od wymiarów w niej podanych. Publikacja zawiera wzory mebli prawnie chronione. Produkcja, oferowanie do sprzedaży lub
sprzedaż mebli o wyglądzie odpowiadającym wyglądowi mebli prezentowanych w publikacji może podlegać odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej
we właściwych przepisach.
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