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MISJA, KTÓRA JEST PASJĄ
Mamy do spełnienia misję. Jest nią tworzenie mebli, które wypełniając najwyższe standardy jakościowe, wyróżniają się ponadczasowym
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designem, a jednocześnie indywidualną stylistyką. Mamy misję, która jest też naszą pasją. Czerpiąc z doświadczeń mistrzów stolarstwa stosujemy
nowoczesne technologie oraz tylko naturalne surowce i materiały. Wszystko to po to, by tworzyć meble dla pokoleń, które zaspokajają wrodzone dążenia
człowieka do piękna i wygody. Robimy je z sukcesem od ponad 20 lat.
Oferta Unimebel to z jednej strony tapicerowane meble wypoczynkowe, z drugiej - kolekcje mebli skrzyniowych wykonywanych z litego drewna
jesionowego. Razem stanowią kompleksową propozycję urządzenia domowych wnętrz - od eleganckiego salonu, przez gustowną i przytulną sypialnię,
po szykowną, a zarazem funkcjonalną jadalnię. Bogactwo proponowanych stylów, wzorów, kolorystyki sprzyjają i pomagają w realizacji zarówno
wyważonych, klasycznych pomysłów, jak również śmiałych, awangardowych wizji aranżacyjnych.
Tworzenie mebli jest dla nas wyzwaniem, do którego podchodzimy z szacunkiem i pełnym zaangażowaniem. Pragniemy, nie tylko odczuwać
satysfakcję z ich produkcji, ale przede wszystkim zaspokajać potrzeby i oczekiwania przyszłych użytkowników, dawać im radość i zadowolenie z codziennego
użytkowania mebli. Fachowość pracowników, rzetelność i przestrzegane standardów na każdym etapie pracy, ale także wykorzystywanie naturalnych
komponentów, pozwalają osiągnąć odpowiednie parametry jakościowe zarówno mebli wypoczynkowych, jak i skrzyniowych. Potwierdza je certyfikat
„Najwyższa jakość”, nadając jednocześnie wysoką rangę meblom Unimebel. Natomiast świadectwo „Green Friendly” stanowi gwarancję, że procesy
technologiczne przebiegają w zgodzie z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dlatego nasze meble są bezpieczne, trwałe i przyjazne dla środowiska,
a my jesteśmy pewni tej najwyższej jakości.
Zapraszamy więc do świata mebli Unimebel. Na kartach niniejszego katalogu znajdziecie Państwo pełny przekrój oferty produktowej i naszych
możliwości produkcyjnych. Wierzymy, że z przyjemnością, a może i zachwytem, przyjrzycie się tym kolekcjom.
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Classic LINE
meble tapicerowane
Nasze sofy, wersalki, kanapy, narożniki i fotele służą
pokoleniom. Ich piękno oraz funkcjonalność doceniają zarówno
młodzi, jak i starsi członkowie rodziny. Zróżnicowanie form,
bogactwo kolorów oraz stylistyki sprawiają, że każdy bez trudu
znajdzie mebel na miarę swoich marzeń i możliwości.
Proponujemy tapicerowane meble wypoczynkowe,
które - dzięki nowoczesnym technologiom i sprawdzonym
rozwiązaniom funkcjonalnym - zapewniają komfort i wygodę
użytkowania, a jednocześnie elegancko wpisują się w aranżację
domow ych wnętrz. Wszystkie kolekcje są dopracowane
w najmniejszych szczegółach i perfekcyjnie w ykonane.
Przyciągają wzrok szlachetną - niekiedy prostą, a niekiedy
wyrafinowaną - stylistyką. Gustowne pikowania oraz finezyjnie
gięte naturalne drewno dopełniają obrazu całości.
Meble wypoczynkowe Unimebel stanowią kwintesencję
piękna, elegancji i najwyższej jakości. Prezentujemy je z poczuciem
dobrze wykonanego zadania.
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BIANCO

DOZZA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL.O+FL.O.

komoda przeszklona [E-1]
Edel Collection
szer. 91/gł. 43/wys. 126 cm

6

ława [D-67]
szer. 75/gł. 75/wys. 47 cm

fotel [FLO]
szer. 71/gł. 76/wys. 92 cm

H

wersalka [3W]
szer. 212/gł. 92/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

wersalka [3W]
szer. 209/gł. 91/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x119 cm
II opcja:
XL szer. 219/gł. 91/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 200x119 cm

fotel [FL]
szer. 73/gł. 84/wys. 90 cm

H

ława [D-72]
szer. 100/gł. 60/wys. 45 cm

witryna Oreo Collection
szer. 120/gł. 46/wys. 140 cm

Poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL+FL.

www.unimebel.pl
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MOBILO

fotel [FL]
szer. 70/gł. 89/wys. 112 cm

LATINO

wersalka [3W]
szer. 214/gł. 102/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 198x120 cm

H

wersalka [3W]
szer. 220/gł. 92/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

fotel [FL]
szer. 82/gł. 91/wys. 90 cm

rozkładanie bez konieczności
odsuwania od ściany
Poduszki dekoracyjne lub wałeczki w komplecie do 3W+FL+FL.

ława [D-58]
szer. 95/gł. 70/wys. 36 cm

Poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL+FL.

SANTOS

fotel [FLR] z funkcją RELAKS
szer. 75/gł. 77/wys. 100 cm

8

FIGARO

H

sofa [2SF]
szer. 202/gł. 99/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 196x130 cm
zagłówki regulowane manualnie

wersalka [3W]
szer. 223/gł. 88/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

www.unimebel.pl

fotel [FL]
szer. 89/gł. 83/wys. 90 cm

9

SOLANO

NANO

NOW
OŚ Ć

fotel [FL]
szer. 77/gł. 84/wys. 90 cm

10

wersalka [3W]
szer. 216/ gł. 87/ wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

sofa [2SN]
szer. 111/gł. 82/wys. 111 cm

www.unimebel.pl

H

fotel [FL]
szer. 60/gł. 78/wys. 110 cm

H

fotel [FL]
szer. 60/gł. 94/wys. 110 cm

H
11

VITTORIO

NAPOLI

fotel [FL]
szer. 63/gł. 74/wys. 92 cm

H

wersalka [3W]
szer. 208/gł. 95/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x122 cm

wersalka [3W]
szer. 202/gł. 96/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 188x123 cm

sofa [2SN]
szer. 144/gł. 80/wys. 80cm

H

fotel [FL]
szer. 71/gł. 80/wys. 80 cm

H

Poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL+FL
lub do 3W+2SN+FL.

Poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL+FL.

Dostępny również narożnik. Zobacz na stronie 34.

TORINO II

TORINO

fotel [FL]
szer. 69/gł. 84/wys. 102 cm

H

sofa [2SN]
szer. 148/gł. 84/wys. 102 cm

H

wersalka [3W]
szer. 204/gł. 93/wys. 99 cm
powierzchnia spania: 190x125 cm

wersalka [3W]
szer. 206/gł. 93/wys. 93 cm
powierzchnia spania: 190x122 cm

sofa [2SN]
szer. 140/gł. 84/wys. 102 cm

H

fotel [FL]
szer. 65/gł. 84/wys. 102 cm

H

H

H

Poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL+FL
lub do 3W+2SN+FL.

12
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CLASIC V

CLASIC VIII

fotel [FL]
szer. 72/gł. 96/wys. 90 cm

sofa [2SN]
szer. 132/gł. 96/wys. 90 cm

fotel [FL]
szer. 72/gł. 95/wys. 100 cm

wersalka [3W]
szer. 205/gł. 94/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 185x125 cm

sofa [2SF]
szer. 137/gł. 94/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 185x122 cm

sofa [3SF]
szer. 162/gł. 96/wys. 100 cm,
powierzchnia spania: 192x145 cm

fotel [FLR] z funkcją RELAKS
szer. 72/gł. 95/wys. 100 cm

wersalka [3W]
szer. 206/gł. 100/wys. 99 cm
powierzchnia spania: 190x135 cm

Poduszki stanowią element dekoracyjny.

14
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OLIWIA E

OLIWIA C

fotel [FL]
szer. 65/gł. 86/wys. 87 cm

wersalka [3W]
szer. 207/gł. 93/wys. 87 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

OLIWIA D

fotel [FL]
szer. 75/gł. 81/wys. 84 cm

sofa [2SN]
szer. 135/gł. 81/wys. 84 cm

wersalka [3W]
szer. 209/gł. 94/wys. 91 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

sofa [3SN]
szer. 183/gł. 81/wys. 84 cm

OLIWIA H

wersalka [3W]
szer. 207/gł. 98/wys. 98 cm
powierzchnia spania: 190x129 cm

sofa [2SF]
szer. 140/gł. 94/wys. 98 cm
powierzchnia spania: 185x125 cm

sofa [2SN]
szer. 136/gł. 90/wys. 98 cm

pufa [D-4 P]
szer. 57/gł. 51/wys. 42 cm

pufa [D-5 P.PJ]
szer. 106/gł. 55/wys. 42 cm

fotel [FL]
szer. 70/gł. 90/wys. 98 cm

fotel [FL]
szer. 74/gł. 88/wys. 91 cm

16

Poduszki stanowią element dekoracyjny zdjęcia.

www.unimebel.pl

wersalka [3W]
szer. 208/gł. 94/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 190x122 cm

sofa [2SN]
szer. 146/gł. 90/wys. 92 cm,

sofa [2SF]
szer. 144/gł. 96/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 186x123 cm

17

OLIWIA O

OLIWIA L

fotel [FL]
szer. 68/gł. 84/wys. 92 cm

sofa [2SN]
szer. 142/gł. 84/wys. 92 cm

wersalka [3W]
szer. 206/gł. 92/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 190x122 cm

wersalka [3W]
szer. 203/gł. 87/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

fotel [FL]
szer. 67/gł. 83/wys. 90 cm

OLIWIA M

fotel [FL]
szer. 69/gł. 92/wys. 92 cm

18

OLIWIA T

wersalka [3W]
szer. 205/gł. 95/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 190x126 cm

sofa [2SN]
szer. 138/gł. 92/wys. 92 cm

sofa [2SF]
szer. 135/gł. 96/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 185x125 cm

wersalka [3W]
szer. 205/gł. 91/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

www.unimebel.pl

fotel [FL]
szer. 67/gł. 80/wys. 90 cm

19

OLIWIA 03

OLIWIA 01

fotel [FL]
szer. 63/gł. 82/wys. 90 cm

wersalka [3W]
szer. 199/gł. 92/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

wersalka [3W]
szer. 204/gł. 93/wys. 93 cm
powierzchnia spania: 188x125 cm

OLIWIA 04

OLIWIA 02

fotel [FL]
szer. 67/gł. 80/wys. 90 cm

fotel [FL]
szer. 71/gł. 76/wys. 91 cm

wersalka [3W]
szer. 206/gł. 93/wys. 88 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

wersalka [3W]
szer. 202/gł. 90/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

fotel [FL]
szer. 71/gł. 83/wys. 90 cm

Poduszki stanowią element dekoracyjny zdjęcia.

20
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OLIWIA 06

OLIWIA 11

wersalka [3W]
szer. 207/gł. 91/wys. 90 cm,
powierzchnia spania: 190x120 cm

fotel [FL]
szer. 73/gł. 89/wys. 90 cm

OLIWIA 08

fotel [FL]
szer. 65/gł. 87/wys. 92 cm

22

H

wersalka [3W]
szer. 203/gł. 95/wys. 92 cm,
powierzchnia spania: 191x123 cm

wersalka [3W]
szer. 205/gł. 96/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

www.unimebel.pl

sofa [2SF]
szer. 138/gł. 90/wys. 83 cm
powierzchnia spania: 204x107 cm

H

fotel [FL]
szer. 67/gł. 84/wys. 90 cm

H

23

LIDER VIII

fotel [FL]
szer. 76/gł. 97/wys. 89 cm

FINEZJA

wersalka [3W]
szer. 223/gł. 96/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 196x120 cm

wersalka [3W]
szer. 210/gł. 97/wys. 89 cm
powierzchnia spania: 189x120 cm

fotel [FL]
szer. 71/gł. 80/wys. 90 cm

H

Poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL+FL.

VERANO

sofa [2SF]
szer. 142/gł. 92/wys. 89 cm
powierzchnia spania: 185x125 cm

24

sofa [3SF]
szer. 167/gł. 92/wys. 89 cm
powierzchnia spania: 185x147 cm

wersalka [3W]
szer. 220/gł. 95/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 190x120 cm

www.unimebel.pl

fotel [FL]
szer. 78/gł. 87/wys. 92 cm

H

25

LIVANI

fotel [FL] do wersalki
szer. 84/gł. 82/wys. 90 cm

VERGO

pufa [D-6 P.PJ]
szer. 77/gł. 62/wys. 42 cm

wersalka [3W]
szer. 216/gł. 93/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 188x120 cm

ROSANA

fotel [FL]
szer. 75/gł. 85/wys. 89 cm

sofa [2SF]
szer. 170/gł. 100/wys. 97 cm
powierzchnia spania: 200x137 cm

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

H

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

H

Poduszki dekoracyjne w komplecie do 3SF + FL + FL.

26
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DIVERSO

DIVERSO

narożnik XL [2FR E 1FH] z funkcją RELAKS
szer. 277 (252)/gł. 105/wys. 77 cm
regulowane zagłówki, funkcja relaks sterowana elektrycznie,
powierzchnia spania: 200x124 cm

H

narożnik [2FR REC.F]
szer. (260x176)/gł. 105/wys. 77 cm
regulowane zagłówki, funkcja relaks sterowana elektrycznie
powierzchnia spania: 214x124 cm

sofa [2SFR] z funkcją RELAKS
szer. 216/gł. 105/wys. 77 cm
funkcja relaks sterowana elektrycznie

*

H

pufa [D-12 P]
szer. 70/gł. 65/wys. 42 cm

H

H

* funkcja spania w narożnikach dostępna poprzez
dostawienie puf

fotel [FLR] z funkcją RELAKS
szer. 116/gł.105/wys. 77 cm
funkcja relaks sterowana elektrycznie

H

Meble z kolekcji DIVERSO dostępne z trzema rodzajami wykończeń nóg: wąskie drewniane, szerokie drewniane i metalowe.

28
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SANTOS

SANTOS
Wykaz elementów kolekcji SANTOS

Przykładowe konfiguracje narożnika SANTOS

narożnik modułowy [2F E REC.PJ]
szer. 281(220)/gł. 97/wys. 108 cm
powierzchnia spania: 206x110 cm

30

fotel [FLR] z funkcją RELAKS
szer. 75/gł.77/wys. 100 cm

H

sofa [2F REC.PJ]

sofa [2F REC.PJ P.PJ]

sofa [2F E 2F.PJ P.PJ]

sofa [2F E 1N 2F.PJ]

sofa [2F.PJ 1N E 2F E 1N 2F.PJ]

sofa [2F REC.PJ]

sofa [2F E 2F.PJ]

sofa [2N 1N E 2N E 1N 2N]

sofa [2N 1N E 2N P]

sofa [2N 1N E 2N]

www.unimebel.pl
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INSPIRO

INSPIRO
Wykaz elementów kolekcji INSPIRO

Przykładowe konfiguracje narożników i sof INSPIRO

* funkcja spania w narożniku dostępna poprzez doczepienie puf,
powierzchnia spania: 142x224 cm
narożnik [2N REC.]

narożnik [2N E 1NH]
szer. (283x258)/gł. 95/wys. 92 cm

*

H

pufa [P]
szer. 82/gł. 82/wys. 42 cm

32

sofa [3SF]
szer. 247/gł. 98/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 190x90 cm
elektryczne sterowanie regulacji
głębokości siedziska

H

fotel [FL]
szer. 105/gł. 95/wys. 92 cm

narożnik [2N E 1NH]

narożnik [2N E 2N]

narożnik [2N E 1N + P]

sofa [2N 2N]

sofa [2N 1N]

sofa [2N 1NH]

H

Poduszki stanowią element dekoracyjny zdjęcia.

narożnik [2N E 2N + 2xP]

www.unimebel.pl
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PLAZA

PLAZA
Wykaz elementów kolekcji PLAZA

Przykładowe konfiguracje narożnika PLAZA

narożnik [2F.PJ E 2F 1FR]
szer. 235(315)/ gł. 94/ wys. 82 cm
powierzchnia spania: 195x117 cm, ruchome zagłówki

H

pufa [D-6 P.PJ]
szer. 77(315)/ gł. 62/ wys. 42 cm

nakładka na bok
szer. 25/ gł. 32,5/ wys. 9,5 cm

34

narożnik [2F.PJ E 2F 1F]

narożnik [2N E 2F 1F]

narożnik [2F E 2N 1F]

narożnik [2N E 2F 1N]

narożnik [2N E 2F 2N1 1N]

narożnik [2N E 2N1 1F]

narożnik [2F E 2N 1N]

narożnik [2N E 2N1]

narożnik [2F E 2F.PJ]

narożnik [2F E 1F]

H

www.unimebel.pl
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NAROŻNIK MAX VIII

SOFO -NAROŻNIK FIGARO

NOWOŚĆ

narożnik [2KN.PJ REC.PJ]
szer. 254x180/gł. 92x93/wys. 94 cm
powierzchnia spania: 225x140 cm

narożnik z funkcją spania [2KN.PJ 1KN.PJ]
szer. 239x155/gł. 106/wys. 93 cm
powierzchnia spania: 198x147 cm

NAROŻNIK MAX VII
sofo-narożnik FIGARO w wersji sofy

system składania umożliwia w prosty sposób zbudowanie sofy
3-osobowej, narożnika lub wygodnego łóżka

fotel [FL]
szer. 89/gł. 83/wys. 90 cm

bok mały
szer. 7/gł. 108/wys. 53,5 cm

bok duży
szer. 25,5/gł. 108/wys. 64 cm

SOFO -NAROŻNIK VENTO 1
narożnik [2KN.PJ REC.PJ]
dł. 247/szer. 174/gł. 92x93/wys. 94 cm
powierzchnia spania: 225x140 cm

NAROŻNIK NAPOLI
sofo-narożnik [1KN.PJ 2KN.PJ]
szer. 230/gł. 99 (163)/wys. 94 cm
powierzchnia spania: 196x158 cm

pufa [D-11 P]
szer. 143/gł. 70/wys. 40 cm

fotel [FL]
szer. 85/gł. 95/wys. 83 cm

H

dostępne również sofy i fotele NAPOLI, zobacz na stronie 13
narożnik [2N E 2N]
szer. 232x163/gł. 80/wys. 80 cm
*

H

36

* funkcja spania w narożniku dostępna poprzez doczepienie pufy,
powierzchnia spania: 196x124 cm

sofo-narożnik VENTO1 w wersji sofy

system składania umożliwia w prosty sposób zbudowanie sofy
3-osobowej, narożnika lub wygodnego łóżka

Poduszki dekoracyjne w komplecie do narożnika.

www.unimebel.pl
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MAX - LATINO

MAX VII

kanapa [KN.PJ]
szer. 222/gł. 103/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x145 cm

fotel [FL]
szer. 82/gł. 91/wys. 90 cm

kanapa [KN.PJ]
szer. 205/gł. 94/wys. 97 cm
powierzchnia spania: 190x140 cm

fotel [FL]
szer. 67/gł. 88/wys. 87 cm

MAX X

MAX - SOLANO

fotel [FL]
szer. 77/gł. 84/wys. 90 cm

H

kanapa [KN.PJ]
szer. 207/gł. 95/wys. 95 cm
powierzchnia spania: 190x155 cm

kanapa [KN.PJ]
szer. 215/gł. 103/wys. 90 cm,
powierzchnia spania: 190x145 cm
II opcja:
XL szer. 225/gł. 103/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 200x145cm

fotel [FL]
szer. 67/gł. 82/wys. 92 cm

dodatkowa opcja boku tapicerowanego
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MAX XVI

fotel [FL]
szer. 68/gł. 79/wys. 85 cm

MAX XIX

kanapa [KN.PJ]
szer. 223/gł. 110/wys. 100 cm (z zagłówkami)
wys. 88 cm (bez zagłówków),
powierzchnia spania: 191x150 cm

kanapa [KN.PJ]
szer. 205/gł. 93/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 190x140 cm

fotel [FL]
szer. 94/gł. 90/wys. 100 cm (z zagłówkiem)
wys. 88 cm (bez zagłówka)

zagółwek

MAX XVII

fotel [FL]
szer. 76/gł. 88/wys. 90 cm
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MAX XX

kanapa [KN.PJ]
szer. 213/gł. 102/ wys. 95 cm
powierzchnia spania: 190x155 cm

kanapa [KN.PJ]
szer. 220/gł. 110/wys. 87 cm
powierzchnia spania: 190x150 cm
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fotel [FL]
szer. 86/gł. 90/wys. 87 cm
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MAX XXI

fotel [FL]
szer. 81/gł. 86/wys. 85 cm

kanapa [KN.PJ]
szer. 219/gł. 108/wys. 85 cm
powierzchnia spania: 190x152 cm

MAX XXII

kanapa [KN.PJ]
szer. 214/gł. 103/wys. 94 cm

MAX IX

kanapa [KN.PJ]
szer. 200/gł. 96/wys. 90 cm
powierzchnia spania: 200x142 cm
fotel [FL]
szer. 93/gł. 92/wys. 92 cm
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MAX XXIII

NOWOŚĆ

MAX XVIII

kanapa [KN.PJ]
szer. 199/gł. 96/wys. 80 cm
powierzchnia spania: 199x140 cm

powierzchnia spania: 145x190 cm

MAX XII

Leżanka Max XII [L.PJ]
szer. 219/gł. 94/wys. 61 cm
powierzchnia spania: 202x94 cm

kanapa [KN.PJ]
szer. 236/gł. 122/wys. 92 cm
powierzchnia spania: 190x150 cm
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sofy TULI

PUFY

TULI 03

TULI 04

sofa [Tuli 04]
1SF szer. 96/gł. 108/wys. 97 cm, powierzchnia spania: 195x71 cm
2SF szer. 138/gł. 108/wys. 97 cm, powierzchnia spania: 195x113 cm
3SF szer. 161/gł. 108/wys. 97 cm, powierzchnia spania: 195x137 cm

sofa [Tuli 03]
1SF szer. 87/gł. 108/wys. 97 cm, powierzchnia spania: 195x71 cm
2SF szer. 130/gł. 108/wys. 97 cm, powierzchnia spania: 195x113 cm
3SF szer. 153/gł. 108/wys. 97 cm, powierzchnia spania: 195x137 cm

TULI 06

sofa [Tuli E]
2SF szer. 140/gł. 107/wys. 94 cm, powierzchnia spania: 195x113 cm
3SF szer. 165/gł. 107/wys. 94 cm, powierzchnia spania: 195x140 cm

TULI G
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pufa [D-2 P]
szer. 46/ gł. 46/ wys. 42 cm

pufa [D-3 P]
szer. 69/ gł. 54/ wys. 43 cm

pufa [D-4 P]
szer. 57/ gł. 51/ wys. 42 cm

pufa [D-5 P.PJ]
szer. 106/ gł. 55/ wys. 42 cm

pufa [D-6 P.PJ]
szer. 77/ gł. 62/ wys. 42 cm

pufa [D-7 P.PJ]
szer. 67/ gł. 67/ wys. 43 cm

pufa [D-9 P]
szer. 80/ gł. 40/ wys. 40 cm

pufa [D-10 P]
szer. 82/ gł. 52/ wys. 52 cm

pufa [Z PJ]
szer. 42/ gł. 45/ wys. 40 cm

TULI H

sofa [Tuli G]
1SF szer. 95/gł. 110/wys. 92 cm, powierzchnia spania: 192x70 cm
2SF szer. 140/gł. 110/wys. 92 cm, powierzchnia spania: 192x118 cm
3SF szer. 178/gł. 110/wys. 92 cm, powierzchnia spania: 192x150 cm

sofa [Tuli T]
1SF szer. 92/gł. 103/wys. 90 cm, powierzchnia spania: 190x70 cm
2SF szer. 137/gł. 103/wys. 90 cm, powierzchnia spania: 190x120 cm
3SF szer. 175/gł. 103/wys. 90 cm, powierzchnia spania: 190x150 cm

pufa [D-1 P]
szer. 44/ gł. 44/ wys. 39 cm

TULI E

sofa [Tuli 06]
2SF szer. 145/gł. 107/wys. 93 cm, powierzchnia spania: 195x120 cm
3SF szer. 180/gł. 107/wys. 93 cm, powierzchnia spania: 195x155 cm

TULI T

pufa Noble [P]
szer. 47/ gł. 47/ wys. 41 cm

sofa [Tuli H]
2SF szer. 140/gł. 112/wys. 97, powierzchnia spania: 195x113 cm
3SF szer. 165/gł. 112/wys. 97, powierzchnia spania: 195x140 cm

TULI 09

sofa [Tuli 09]
1SF szer. 107/gł. 110/wys. 95 cm, powierzchnia spania: 195x90 cm
2SF szer. 130/gł. 110/wys. 95 cm, powierzchnia spania: 195x113 cm
3SF szer. 157/gł. 110/wys. 95 cm, powierzchnia spania: 195x140 cm

TULI 10

pufa [D-11 P]
szer. 143/gł. 70/wys. 40 cm

H

NOWOŚĆ

sofa [Tuli 10]
1SF szer. 114/gł. 112/wys. 95 cm, powierzchnia spania: 195x90 cm
2SF szer. 137/gł. 112/wys. 95 cm, powierzchnia spania: 195x113 cm
3SF szer. 164/gł. 112/wys. 95 cm, powierzchnia spania: 195x140 cm

pufa Inspiro [P]
szer. 82/gł. 82/wys. 42 cm
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H

pufa [D-12 P]
szer. 70/gł. 69/wys. 42 cm

H

pufa [D-8 P]
szer. 56/gł. 56/wys. 39 cm

H
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STOLIKI

STOLIKI

ława [D-1]
szer. 65/gł. 65/wys. 53 cm

ława [D-7]
szer. 63/gł. 63/wys. 52 cm

ława [D-2]
szer. 90,5/gł. 60/wys. 55 cm

ława [D-3]
szer. 110/gł. 75/wys. 55 cm

ława [D-5]
szer. 97/gł. 60/wys.53 cm

ława [D-56]
śr. 65/wys. 44 cm

ława [D-57]
szer. 100/gł. 60/wys. 45 cm

ława [D-58]
szer. 95/gł. 70/wys. 36 cm

stolik [D-61]
śr. 67/wys. 53 cm

ława [D-62]
śr. 110/wys. 40 cm

ława [D-6]
szer. 97/gł. 60/wys. 53 cm

ława [D-10]
szer. 74/gł. 74/wys. 53 cm

ława [D-11]
szer. 98/gł. 68/wys. 57 cm

ława [D-12]
szer. 74/gł. 74/wys. 53 cm

ława [D-13]
szer. 110/gł. 74/wys. 53 cm

ława [D-63]
szer. 110/gł. 60/wys. 55 cm

ława [D-64]
szer. 80/gł. 75/wys. 45 cm

ława [D-65]
szer. 100/gł. 60/wys. 45 cm

ława [D-66]
szer. 70/gł. 70/wys. 43 cm

ława [D-67]
szer. 75/gł. 75/wys. 47 cm

ława [D-14]
szer. 110/gł. 70/wys. 53 cm

ława [D-15]
szer. 98/gł. 72/wys. 53 cm

ława [D-20]
szer. 97/gł. 60/wys. 53 cm

ława [D-39]
szer. 75/gł. 75/wys. 52 cm

ława [D-40]
szer. 91/gł. 56/wys 55 cm

ława [D-68]
szer. 93/gł. 95/wys. 40 cm

ława [D-70]
szer. 60/gł. 60/wys. 36 cm

ława [D-71]
szer. 60/gł. 60/wys. 40 cm

ława [D-72]
szer. 100/gł. 60/wys. 45 cm

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

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

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

ława [D-44]
szer. 99/gł. 70/wys. 52 cm

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

ława [D-73]
szer. 60/gł. 60/wys. 38 cm

ława [D-74]
szer. 65/gł. 65/wys. 45 cm

ława [D-75]
szer. 60/gł. 60/wys. 45 cm

ława [D-76]
szer. 100/gł. 55/wys. 45 cm

ława [D-77]
szer. 88/gł. 55/wys. 45 cm

KWIETNIKI

ława [D-48] Queen Collection
szer. 97,5/gł. 97,5/wys. 54,5 cm
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ława [D-49]
szer. 63/gł. 63/wys. 55 cm

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

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

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

kwietnik „40”
wys. 40 cm
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kwietnik „60”
wys. 60 cm

kwietnik [D4]
szer. 74/gł. 44/wys. 57 cm

wieszak [D3]
szer. 68/wys. 184 cm
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STOŁY

STOŁY

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

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

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

stół okrągły Impresja [S-12]
średnia 130/wys. 74 cm

stół Impresja
[S-13] szer. 140/gł. 70/wys. 74 cm
[S-14] szer. 185/gł. 95/wys. 74 cm

rozkładany stół Impresja [S-15]
szer. 140/gł. 80/wys. 74 cm (rozkładanie 1x45 cm)

stół [K-3]
średnica 105/wys. 76 cm

stół [S-04]
szer. 180/dł. 100/wys. 78 cm (rozkładanie 2x45cm)

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

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

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

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

przykładowe sposoby rozkładania stołów UNIMEBEL

stół rozkładany ALU77 [S-16]
szer. 166/gł. 90/wys. 78 cm (rozkładanie 2x50 cm)
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Exclusive LINE
meble tapicerowane
Exclusive LINE to grupa mebli o wyjątkowym wzornictwie
i bezkompromisowej jakości. Stworzone zostały z myślą o pasjonatach,
którzy potrafią docenić dobry design. W przypadku tych mebli
określenie „na lata” zyskuje nowy wymiar. Ich formy są ponadczasowe,
materiały i komponenty zostały starannie wyselekcjonowane,
a trwałość gwarantują restrykcyjne normy.
Kolekcje stosowanych przez nas tkanin to TOP wzorniczy
w Europie i na świecie. Dobierane są tak, aby wpisywały
się w modne trendy, a jednocześnie w pełni oddawały charakter
mebli. Wieloetapowy proces selekcji i oceny sprawia, że oddajemy
w Państwa ręce produkt o dopracowanej w szczegółach formie
oraz stylistyce.
Naszym atutem jest fachowe i z dużym wyczuciem estetyki
łączenie tkanin z drewnem. Już od pierwszego spojrzenia widać,
że proponowane projekty mebli są niemal arcydziełami sztuki
rzemieślniczej. Nie mogą ujść uwadze elementy gięte, formowane
z niezwykłą dbałością o efekt końcowy, czy też delikatne wstawki,
które łagodnie przechodzą we fragmenty konstrukcji. Dlatego
jesteśmy przekonani, że nasze meble tapicerowane nie tylko
perfekcyjnie wypełnią swoje funkcje, ale również swym wyglądem
będą cieszyły przez wiele lat.
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DIAMANTE

MILANO

sofa [3SN]
szer. 244/gł. 102/wys. 90 cm
wariant wykończenia krzyształami
Swarovskiego lub guzikami

H

fotel [FL]
szer. 66/gł. 86/wys. 104 cm

fotel [FL]
szer. 81/gł. 76/wys. 73 cm
wariant z guzikami
lub bez pikowań

H

stolik [D-61]
śr. 67/wys. 53 cm

H

pufa [D-8 P]
szer. 56/gł. 56/wys. 39 cm

H

ława [D-62]
śr. 110/wys. 40 cm

FOTEL DELUXE

sofa [3SF]
szer. 214/ gł. 102/ wys. 90 cm
powierzchnia spania: 198x133 cm

fotel DELUXE [FL]
szer. 76/gł. 69/wys. 98 cm
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H

H

Poduszki dekoracyjne w komplecie do 3SF.
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LAGOSSA
NOWOŚĆ

fotel [FL]
szer. 70/gł. 84 /wys. 105 cm

H

sofa [2SN]
szer. 133/gł. 84/wys. 105 cm

H

ława Messing
szer. 100 /gł. 60 /wys. 50 cm

komoda Messing
szer. 150 /gł. 48 /wys. 104 cm

Poduszki dekoracyjne w komplecie do 2SN + FL + FL.
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NOBLE

pufa Noble [P]
szer. 52/gł. 52/wys. 43 cm
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ELEGANT IV

fotel [FL]
szer. 84/gł. 80/wys. 102 cm

sofa [3SN]
szer. 174/gł. 80/wys. 102 cm

wersalka [3W]
szer. 209/gł. 94/wys. 98 cm
powierzchnia spania: 193x125 cm
Poduszki dekoracyjne
w komplecie do 3SN + FL + FL
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sofa [2SF]
szer. 136/gł. 85/wys. 95 cm
powierzchnia spania: 182x120 cm

Poduszki stanowią element dekoracyjny zdjęcia.

sofa [3SF]
szer. 161/gł. 86/wys. 95 cm
powierzchnia spania: 182x147 cm

fotel [FL]
szer. 72/gł. 88/wys. 95 cm
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LIDER 9

fotel [FLR]
szer. 81/gł. 88/wys. 96 cm

CLASIC X

H

sofa [3SN]
szer. 195/gł. 94/wys. 96 cm

H

sofa [3SFR] z funkcją RELAKS
szer. 192/gł. 97/wys.105 cm,
funkcja relaks w zewnętrznych siedziskach

H

fotel [FLR] z funkcją RELAKS
szer. 76/gł. 97/wys. 105 cm

H

dostępna również: sofa [2SN] szer. 132/gł. 97/wys.105 cm

GRACJA II

fotel [FLR] z funkcją RELAKS
szer. 68/gł. 82/wys. 93 cm

CLASIC XI

fotel [FL]
szer. 68/gł. 82/wys. 93 cm

wersalka [3W]
szer. 207/ gł. 93/ wys. 93 cm
powierzchnia spania: 196x127 cm

sofa [3SF.PJ]
szer. 160/gł. 95/wys. 95 cm
powierzchnia spania: 190x145 cm

sofa [3SFR] z funkcją RELAKS
szer. 186/gł. 97/wys.105 cm,
funkcja relaks w zewnętrznych siedziskach

H

fotel [FLR] z funkcją RELAKS
szer. 71/gł. 97/wys. 105 cm

H

dostępna również: sofa [2SN] szer. 129/gł. 97/wys.105 cm
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meble drewniane
jakość tworzenia
Z satysfakcją i nieskrywaną dumą prezentujemy Państwu
ofertę mebli drewnianych. O ich wysokiej klasie świadczą przejrzyste
formy, zastosowane rozwiązania funkcjonalne i przede wszystkim
ujmująca, wykwintna estetyka.
Meble drewniane Unimebel stanowią harmonijne połączenie
tradycji i nowoczesności, prostych linii i wyszukanych detali. Ich siłą
są także kolory - naturalnego litego drewna jesionowego
oraz kilkanaście odcieni ekologicznych bejc, olejowosków i lakierów,
które eksponują i uwydatniają niepowtarzalne usłojenie. Wyczuwalna
pod palcami faktura drewna jest czystą przyjemnością, ale i fizycznym
poczuciem bliskości z naturą.
Stylowe wzornictwo naszych mebli w połączeniu
ze szlachetnym i ciepłym w odbiorze surowcem tworzą ponadczasowe
kompozycje, sprawdzające się w klasycznym i nowoczesnym
otoczeniu. Pozwalają we własnych wnętrzach czuć się komfortowo
i luksusowo, a jednocześnie domowo i rodzinnie.
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GRAND COLLECTION

wszystkie meble Grand Collection

łóżko [G-15]
szer. 167/dł. 207/wys. 85 cm,
powierzchnia spania 200/160 cm,
opcje materaca 90/120/140/160/180

szafka RTV mała G-14
szer. 120/gł. 42/wys. 56,3 cm

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

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

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

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

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

komoda mała [G-11]
szer. 94,3/gł. 42/wys. 93 cm
lustro [G-9]
szer. 94,3/gł. 2,8/wys. 70 cm

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

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

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

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

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

szafka przedpokój [G-4]
szer. 120/gł. 42/wys. 45 cm
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szafa [G-3]
szer. 102,6/gł. 60/wys. 200 cm

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

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

wszystkie meble Impresja Collection

szafka RTV Impresja [J-3]
szer. 150/gł. 55/wys. 62 cm

witryna Impresja [J-9]
szer. 100/gł. 43/wys. 139 cm

ława Impresja (regulacja wysokości)
szer. 110/gł. 70/wys. 58-77 cm
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szafka RTV Impresja [J-4]
szer. 150/gł. 48/wys. 55 cm

witryna Impresja [J-7]
szer. 100/gł. 43/wys. 108 cm

stół okrągły Impresja [S-12]
fi 130/wys. 74 cm

komoda Impresja [J-6]
szer. 120/gł. 55/wys. 85 cm

szafka RTV Impresja [J-5]
szer. 150/gł. 55/wys. 62 cm

regał Impresja [J-1]
szer. 80/gł. 35/wys. 200 cm

stół Impresja
[S-13] szer. 140/gł. 70/wys. 74 cm
[S-14] szer. 185/gł. 95/wys. 74 cm

regał wiszący Impresja [J-2]
szer. 125/gł. 30/wys. 125 cm

witryna wisząca Impresja [J-8]
szer. 150/gł. 35/wys. 65 cm

rozkładany stół Impresja [S-15]
szer. 140/gł. 80/wys. 74 cm (1x45)

kwietnik Impresja
szer. 70,5/gł. 30,5/wys. 55 cm
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NATURAL COLLECTION
wszystkie meble Natural Collection

nadstawka [A-26]
wersja P i L
szer. 108,5/gł. 17/
wys. 15,9 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

panel wiszący [A-6]
szer. 144/gł. 16,1/
wys. 100 cm
ława [D-42]
szer. 56/gł. 56/
wys. 55 cm

ława [D-41]
szer. 106/gł. 56/
wys. 55 cm
komoda [A-7]
szer. 89/gł. 37/
wys. 75 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

łóżko 140 [A-16]
szer. 150/gł. 218,4/wys.
100 cm
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szafa [A-12]
szer. 105,5/gł. 61/
wys. 200 cm

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

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

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

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

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

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

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

łóżko 90 [A-18]
szer. 100/gł. 218,4/wys.
100 cm
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krzesło [K-01]
szer. 44,5/gł. 49/
wys. 106 cm

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

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

Warianty drzwi

[G01]

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

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

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

[G02]

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

[G03]

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

drzwi [DR-01]

drzwi [DR-02]

drzwi [DR-03]

drzwi [DR-04]

drzwi [DR-05]
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MAGIC COLLECTION

wszystkie meble Magic Collection

szafa gabinetowa [M-23]
szer. 101/gł. 45/wys. 210 cm

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

łóżko [M-9]
szer. 166/gł. 206/wys. 82 cm

lustro [M-20]
szer. 52/gł. 3,5/
wys. 103,5 cm
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łóżko [M-24]
szer. 87/gł. 206/wys. 82 cm

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

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

lustro [M-8]
szer. 141/gł. 3,5/wys. 78,5 cm

nadstawka [M-3]
szer. 116,2/gł. 36/wys. 113,6 cm

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

komoda [M-2]
szer. 116,2/gł. 49,5/wys. 86,4 cm
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szafka RTV [M-5]
szer. 101/gł. 49,5/wys. 86,4 cm

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

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

wieszak [M-18]
szer. 63,7/gł. 3,5/
wys. 140 cm

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

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

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

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

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

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

szafka [M-16]
szer. 52/gł. 42/
wys. 86,4 cm

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

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

69

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

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

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

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

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

stół [S-04]
szer. 180/dł. 100/wys. 78 cm
(2x45)

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

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

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

komoda [B-1]
szer. 97/gł. 60/wys. 90 cm

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

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

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

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

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

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

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

wszystkie meble Queen Collection

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

łóżko [B-20]
szer. 200/gł. 209,6/ wys. 90 cm
opcje łóżek (160, 140, 120, 100, 80)
opcjonalnie z panelem szafki nocnej
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łóżko [B-21]
szer. 200/gł. 209,6/wys. 90 cm
opcje łóżek (180, 140, 120, 100, 80)

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

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

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

kredens [B-2]
szer. 182/gł. 60/wys. 200 cm

kredens [B-3]
szer. 146/gł. 58/wys. 200 cm

lustro [B-8]
szer. 146/gł. 4/wys. 90 cm
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ROYAL COLLECTION
Przestrzenna i nowoczesna kolekcja, udanie łącząca w sobie piękno
naturalnego jesionu z perfekcyjnie szlifowanym szkłem. Uwagę zwraca
również niezwykle praktyczny stół, dzięki któremu nasza jadalnia
nabierze funkcjonalności w dobrym stylu.

lustro [R-3]
szer. /gł./wys.
150/4,5/80 cm

witryna [R-1]
szer. /gł./wys.
62/46/190 cm

kredens [R-2]
szer. /gł./wys.
150/46/80 cm

komoda [R-4]
szer. /gł./wys.
100/46/90 cm

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

szafka RTV 1 [R-5]
szer. /gł./wys.
150/46/50 cm
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szafka RTV 2 [R-6]
szer. /gł./wys.
150/46/50 cm

witryna podwójna [R-7]
szer. /gł./wys.
108/46/190 cm
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SILVER COLLECTION SYPIALNIA

Linia odważnych i zdecydowanych kształtów tworzących nowoczesną formę,
wyraźnie zaakcentowaną poprzez proste fronty. Wysokie nóżki i połączenie
litego drewna jesionowego ze szkłem wprowadzają do kolekcji sporo lekkości,
a gustowne uchwyty dodają klasy i dobrego smaku.

łóżko [P-14]
szer. 169/gł. 212/wys. 106 cm
powierzchnia spania: 160x200 cm
opcje materaca: 90, 100, 120, 140, 160, 180 cm

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

lustro [P-15]
szer. 63/gł. 2/wys. 90 cm

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

komoda przeszklona [P-24]
szer. 157/gł. 46/wys. 108 cm

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

komoda szeroka [P-25]
szer. 178/gł. 42/wys. 72 cm

półki [P-27]
szer. 25/gł. 20/
wys. 99 cm
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szafka RTV mała [P-26]
szer. 120/gł. 42/wys. 72 cm

lustro [P-29]
szer. 50/gł. 2,5/
wys. 130 cm

szafka RTV duża [P-28]
szer. 178/gł. 42/wys. 53,5 cm

komoda wysoka [P-16]
szer. 63/gł. 42/wys. 108 cm

wieszak [P-30]
szer. 60/gł. 2,5/
wys. 130 cm

ławka [P-31]
szer. 110/gł. 40/wys. 45 cm
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SILVER COLLECTION JADALNIA
szafka wisząca [P-4]
szer. 130/gł. 30/wys. 40 cm

ława [D-63]
szer. 110/gł. 60/wys. 55 cm

komoda [P-3]
szer. 130/gł. 46/wys. 108 cm
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półka [P-2]
szer. 120/gł. 20/wys. 30 cm

lustro [P-11]
szer. 90/gł. 2,5/wys. 70 cm

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

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

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

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

komoda 2D [P-17]
szer. 88,5/gł. 46/wys. 90 cm

szafa 1D [P-18]
szer. 53/gł. 60/wys. 200 cm

szafa 3D [P-19]
szer. 148/gł. 60/wys. 200 cm

witryna 4D [P-20]
szer. 90/gł. 42/wys. 190 cm

witryna 1D [P-21]
szer. 48/gł. 42/wys. 190 cm

witryna mała [P-22]
szer. 90/gł. 42/wys. 140 cm

biblioteka [P-23]
szer. 90/gł. 42/wys. 213 cm
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OREO COLLECTION

EDEL COLLECTION

witryna Oreo
szer. 120/gł. 46/wys. 140 cm

MESSING COLLECTION

ława Messing
szer. 100 /gł. 60 /wys. 50 cm

komoda Messing
szer. 150 /gł. 48 /wys. 104 cm

PUSH OPEN COLLECTION

komoda przeszklona Edel [E-1]
szer. 91/gł. 43/wys. 126 cm

szafka RTV Edel [E-2]
szer. 137/gł. 43/wys. 61 cm

komoda z szufladami Edel [E-3]
szer. 46/gł. 43/wys. 110 cm

witryna 1D Edel [E-4]
szer. 46/gł. 43/wys. 190 cm

kredens Edel [E-6]
szer. 141/gł. 43/wys. 126 cm

komoda duża Edel [E-7]
szer. 141/gł. 43/wys. 77 cm

komoda duża z szufladami Edel [E-7]
szer. 80/gł. 47/wys. 93 cm

szafa 2D Edel [E-8]
szer. 100/gł. 60/wys. 200 cm
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witryna 2D Edel [E-5]
szer. 91/gł. 43/wys. 190 cm

ławostół Edel
szer. 58-77 (1x45)/gł. 70/wys. 110 cm

regał z szufladami
szer. 120/gł. 40/wys. 122 cm

szafka wysoka
szer. 120/gł. 45/wys. 134 cm

szafka RTV
szer. 150/gł. 45/wys. 59 cm

szafka
szer. 150/gł. 40/wys. 57 cm

komoda
szer. 160/gł. 45/wys. 85 cm

szafka niska
szer. 80/gł. 45/wys. 59 cm
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KRZESŁA

UNICO COLLECTION

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

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

krzesło [D-2, 1-os.]
szer. 57/gł. 60/
wys. 84 cm

krzesło [D-2, 2-os.]
szer. 104/gł. 60/
wys. 84 cm

krzesło [D-3]
szer. 58/gł. 77/
wys. 80 cm

krzesło [D-4]
szer. 55/gł. 62/
wys. 87 cm

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

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

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

Natural Collection
krzesło [K-04]
szer. 56/gł. 49/
wys. 108 cm

krzesło [D-5]
szer. 58/gł. 68/
wys. 87 cm

krzesło [K-05]
szer. 44,5/gł. 49/
wys. 98 cm

krzesło [D-6]
szer. 67/gł. 68/
wys. 90 cm

krzesło [K-06]
szer. 44,5/gł. 49/
wys. 98 cm

N OW
OŚ Ć
krzesło [D-7]
szer. 61/gł. 76/
wys. 78 cm

krzesło [K-07]
szer. 44,5/gł. 49/
wys. 98 cm

lustro [C-8]

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

nadstawka [C-7]

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

Queen Collection
krzesło [K-10]
szer. 44,5/gł. 49/
wys. 106 cm

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

krzesło [K-13]
szer. 46/gł. 57/
wys. 91 cm

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

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

N OW
OŚ Ć
krzesło [K-18]
szer. 46/gł. 62/
wys. 92 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
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komoda [C-4]
szer. 95,3/gł. 42/wys. 89,4 cm

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

N OW
OŚ Ć
krzesło [K-20]
szer. 56/gł. 64/
wys. 92 cm
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N OW
OŚ Ć
krzesło [K-21]
szer. 56/gł. 63/
wys. 86 cm

N OW
krzesło [K-22] OŚĆ
szer. 46/gł. 62/
wys. 108 cm
krzesło dostępne w wersji
obrotowej

N OW
OŚ Ć
krzesło [K-23]
szer. 60/gł. 66/
wys. 66 cm

fotel NANO
szer. 60/gł. 78/
wys. 110 cm

N OW
OŚ Ć
fotel NANO bujany
szer. 60/gł. 94/
wys. 110 cm

fotel ALBA III
szer. 65/gł. 74/
wys. 96 cm
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INFO

LEGENDA

Ręcznie selekcjonowane drewno sezonowane przez minimum 7 lat.

Zastosowane lakiery oraz kleje opaerte ma komponentach
przyjaznych środowisku naturalnemu.

Własna linia produkcji formatek sprężynowych
- bonnell, które wraz ze sprężynami falistymi
stanowią podwójny wkład sprężynowy.

Zapewnienie najwyższych parametrów powłoki
lakierniczej w nowoczesnej ekologicznej lakierni.

wyłącznie pianka poliuretanowa

Wysoka użyteczność funkcjonalna.

bonell - sprężyste siedzenie

Całość procesów technologicznych odbywa się w firmie
Unimebel, dzięki temu całkowicie kontrolujemy każdy
etap produkcji. Park technologiczny opiera się na markach
światowych liderów wśród producentów maszyn i urządzeń
dla przemysłu meblarskiego

F

F

Akrylowe powłoki lakiernicze aplikowane na naszych
meblach są oporne na temperaturę, wodę i alkohol.

Zastosowanie wysokogatunkowych surowcówlitego drewna bukowego, olchowego i jesionowego.

IDT

Surowce i materiały obiciowe najlepszych europejskich
IDT certyfikaty użytkowe.
producentów, posiadające

komfortowe siedzenie

IDT

IDT

sprężyny faliste

dostępna wersja prawo- lub lewostronna

Pozytywna opinia Instytutu Technologii Drewna.

pojemnik

KOLORY DREWNA
Lite drewno, jako materiał całkowicie naturalny, już samo w sobie jest piękne i unikatowe, jednak dobrze
dobrane środki i sposoby wykończenia mebli, pomagają tę atrakcyjność dodatkowo podkreślić.
Jednym ze sposobów jest zastosowanie nowoczesnych bejc i lakierów, wyprodukowanych 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 bazie naturalnych olejów
i wosków, które dzięki stopniowemu i równomiernemu wnikaniu w strukturę drewna, pozwalają uzyskać
niepowtarzalny efekt zewnętrznej powłoki, podkreślającej i wzmacniającej rysunek słojów. Drewno

3W - wersalka z pojemnikiem
FL - fotel
FLR - fotel Relax manualny
FLO - fotel obrotowy
2SF - sofa 2 os. rozkładana bez pojemnika
2SFR - sofa 2 os. z funkcją RELAX
2SF.PJ - sofa 2 os. rozkładana z pojemnikiem
2SN - sofa 2 os. nierozkładana
3SF - sofa 3 os. rozkładana bez pojemnika
3SFR - sofa 3 os. z funkcją RELAX
3SF.PJ - sofa 3 os. rozkładana z pojemnikiem
3SN - sofa 3 os. nierozkładana
KN.PJ - kanapa rozkładana z pojemnikiem
L.PJ - leżanka z pojemnikiem
2F - element narożnika 2 os. z funkcją
2N - element narożnika 2 os. bez funkcji
2FR - element narożnika 2 os. z funkcją relax
1FH - element narożnika 1 os. z funkcją i hokerem
1NH - element narożnika 1 os. bez funkcji z hokerem
REC - element narożnika dostawiany do elementu 2 os.
REC.PJ - element narożnika z pojemnikiem dostawiany do elementu 2 os.
E - rogówka
P - pufa
P.PJ - puf z pojemnikiem

funkcja

zachowuje przy tym pełną zdolność wymiany powietrza, dlatego też w pomieszczeniu daje się wyczuć
aromat naturalnego drewna i bliskości natury. W procesie stosowania olejowosków 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 oryginalnym usłojeniem.
Wszystkie stosowane środki w postaci bejc, lakierów, olejów oraz wosków są bezpieczne zarówno dla
użytkowników mebli, jak i dla środowiska naturalnego.

listwy sprężynujące

funkcja relax

H
orzech
ciemny

mahoń

orzech
jasny

orzech

czereśnia
antyczna

czereśnia

czereśnia
jasna

dąb

sosna

olcha

pianka wysokoodbojowa

buk

TKANINY
Tkanina jest jednym z kluczowych elementów decydujących o zakupie mebla. To tkanina tworzy
wizerunek mebla, kreując jego pierwsze wrażenie. Często decyduje o komforcie, wygodzie i ﬁnalnej
jakości mebla. Nasi klienci oczekują trwałych i odpornych tkanin, łatwych do utrzymania w czystości, ale
jednocześnie przyjemnych 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
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kolorystycznym, jak i wzorniczym. Proponujemy 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 odcienie szarości i subtelnie połyskującego srebra w stylu glamour, ﬁoletów
w pełnej palecie wrzosów, do hiszpańskiej czerwieni, soczystej zieleni i wyrazistych granatów.

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 przemysłowych w
rozumieniu ww. ustawy oraz czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 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

www.unimebel.pl

niniejsza nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych 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, przebarwienia i
sęczki. Te własności morfologiczne drewna, charakterystyczne dla materiału 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.
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