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Wzornictwo, jakość, 
funkcjonalność.
Minęło już ponad 25 lat, kiedy pod-
jęliśmy decyzję o wytwarzaniu me-
bli. Ten czas to dla nas nieustan-
ny ciąg fascynacji, gromadzenia 
doświadczeń, a przede wszystkim 
wzrostu potencjału fabryki i firmy. 
Spoglądając wstecz, dumnie pod-
nosimy głowę i z optymizmem my-
ślimy o przyszłości. Mamy wspania-
ły zespół fachowców, nowoczesny 
park maszynowy, wypracowane 
standardy surowcowe oraz – co 
najważniejsze – niezmienną, wiel-
ką pasję do tworzenia mebli. Od-
dając w Wasze ręce nowy katalog 
mebli Unimebel, chcemy pokazać 
jacy jesteśmy dziś i w jakim kierunku 
podążamy. Znajdziecie w nim pro-
dukty niepowtarzalne, o ponadcza-

sowym wzornictwie, najwyższych 
parametrach jakościowych i ciągle 
tworzonych, a nie produkowanych.
Nasze sofy, wersalki, kanapy, na-
rożniki i fotele służą całym poko-
leniom. Ich urodę oraz funkcjonal-
ność doceniają zarówno młodzi, 
jak i starsi członkowie rodzin. Zróż-
nicowane formy, bogactwo kolorów 
oraz stylistyki sprawiają, że w na-
szej ofercie każdy bez trudu odnaj-
dzie mebel na miarę swoich marzeń 
i możliwości.
Proponujemy tapicerowane me-
ble wypoczynkowe, które – dzięki 
nowoczesnym technologiom i nie-
zawodnym rozwiązaniom – gwa-
rantują funkcjonalność i komfort 
użytkowania. Jednocześnie płynnie 

i elegancko wpisują się w aranża-
cję domowych wnętrz. Wszystkie 
nasze kolekcje są dopracowane w 
szczegółach i perfekcyjnie wykoń-
czone. Przyciągają wzrok niekiedy 
szlachetną prostotą, a niekiedy 
wyrafinowaną stylistyką. Obrazu 
całości dopełniają gustowne piko-
wania oraz finezyjnie gięte natural-
ne drewno. 
Meble wypoczynkowe Unimebel 
są synonimem piękna, elegancji i 
najwyższej jakości. Prezentujemy je 
z dumą i w poczuciu dobrze wyko-
nanego zadania.  



MEBLE TAPICEROWANE
Betino 30-31

Bondi 11
Botti 10

Classic V 21
Classic VIII 20

Classic X 21
Classic XI 21

Diverso 22-34
Diverso II 32-33

Dozza 17
Elegant IV 19

Figaro 16
Gracja II 17
Inspiro 38 

Lagossa 18
Latino 15

Lazaro 39
Loretto 4
Luno 39

Marino 5
Max IX 29
Max X 27

Max XVI 28
Max XVIII 29

Max XIX 28
Max XXII 28
Max XXIII 27

Max Solano 29
Milano 15
Mobilo 12
Moretti 6
Noble 26

Oliwia C 25 
Oliwia D 22
Oliwia E 25 
Oliwia H 22
Oliwia L 23

Oliwia M 23
Oliwia O 24 
Oliwia T 24

Oliwia 03 26 
Oliwia 08 24 

Oliwia 11 25 
Pedro 8-9

Perla 23
Prato 7

Santos 36-37
Solano 27
Torino 14

Torino II 14
Torino III 14

Tuli 40-41
Vittorio  26

Vergo 13

STOLIKI

KRZESŁA

strony 44-45

strony 42 - 43

PUFY
strona 46



poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 3W + FL + FL

new

fotel [FL]
szer. 66 | gł. 87 | wys. 100 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 44 cm

wersalka [3W]
szer. 203 | gł. 89 | wys. 97 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 45 cm

LORETTO
fotel > wersalka

d o s t ę p n e  m o d e l e :

pow. leżenia: 189x124 cm
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poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 3W + FL + FL

pufa D-14 [P]
szer. 52
gł. 52
wys. 42 cm

new

fotel [FL]
szer. 75 | gł. 84 | wys. 99 cm 
gł. siedziska 50 cm
wys. siedziska 43 cm

wersalka [3W]
szer. 214 | gł. 95 | wys. 99 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 45 cm

MARINO
pufa > fotel > wersalka

d o s t ę p n e  m o d e l e :

pow. leżenia: 188x127 cm
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poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 3W + FL + FL model dostępny w wybranych tklaninach

new

fotel [FL]
szer. 67 | gł. 77 | wys. 111 cm 
gł. siedziska 49 cm
wys. siedziska 43 cm

wersalka [3W]
szer. 203 | gł. 90 | wys. 102 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 43 cm

MORETTI
fotel > sofa > wersalka

d o s t ę p n e  m o d e l e :

pow. leżenia: 187x130 cm
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modern

fotel [FL]
szer. 71 | gł. 82 | wys. 106 cm 
gł. siedziska 53 cm
wys. siedziska 42 cm

sofa [2SN]
szer. 145 | gł. 82 | wys. 106 cm 
gł. siedziska 53 cm
wys. siedziska 43 cm

wersalka [3W]
szer. 207 | gł. 92 | wys. 101 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm

PRATO
fotel > sofa > wersalka

d o s t ę p n e  m o d e l e :

pow. leżenia: 187x130 cm
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NEW

fotel [FL]
szer. 67 | gł. 88 | wys. 103 cm 
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 45 cm

wersalka [3W]
szer. 201 | gł. 91 | wys. 100 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 45 cm

sofa [2SN]
szer. 149 | gł. 88 | wys. 103 cm 
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 45 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 3W + FL + FL

PEDRO
fotel > sofa > wersalka

d o s t ę p n e  m o d e l e :

wersalka po rozłożeniusofa [2SN] + fotel [FL] + ława [D-78] ława [D-78], więcej ław zobacz na stronach 42-43 

pow. leżenia: 
188x130 cm
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NEW

narożnik
szer. 220x162 | gł. 107 | wys. 98 cm 
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 44 cm

dwie ozdobne poduszki w komplecie

narożnik z bokiem drewnianym Adwa rodzaje boków do wyboru zagłówki z regulacją kąta nachylenia

pow. leżenia: 
207x119 cm

BOK DREWNIANY A BOK TAPICEROWANY B

PEDRO
narożnik
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Quality

poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia.

BOTTI
fotel > sofa > wersalka

d o s t ę p n e  m o d e l e :

fotel [FL]
szer. 61 | gł. 86 | wys. 102 cm 
gł. siedziska 50 cm
wys. siedziska 42 cm

wersalka [3W]
szer. 199 | gł. 92 | wys. 102 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia 188x130 cm
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function

fotel rozkładany [FLR]
szer. 62 | gł. 76 | wys. 101 cm 
gł. siedziska 50 cm
wys. siedziska 42 cm

wersalka [3W]
szer. 204 | gł. 92 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia 188x120 cm

fotel bujany [FLB]
szer. 62 | gł. 88 | wys. 101 cm 
gł. siedziska 51 cm
wys. siedziska 43 cm

pufa D-13 [P]
szer. 55
gł. 50
wys. 44 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 3W + FL + FL

BONDI
pufa > fotel > fotel bujany > wersalka

d o s t ę p n e  m o d e l e :

sposób rozkładania
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comfort

fotel [FL]
szer. 74 | gł. 82 | wys. 108 cm 
gł. siedziska 54 cm
wys. siedziska 45 cm

wersalka [3W]*
szer. 217 | gł. 103 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 42 cm

A B

pow. leżenia: 199x120 cm

*poduszki dekoracyjne w komplecie. Do wyboru poduszki lub wałki.

MOBILO
fotel > wersalka

d o s t ę p n e  m o d e l e :

rozkładanie bez konieczności odsuwania od ściany*do wyboru wałki lub poduszki dwa warianty boczków do wyboru

12 katalog mebli tapicerowanych UNIMEBEL 



comfort

fotel z funkcją relax [FLR]
szer. 77 | gł. 96 | wys. 101 cm 
gł. siedziska 54 cm
wys. siedziska 41 cm

sofa [2SF]
szer. 167 | gł. 96 | wys. 101 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 45 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 2SF + FLR + FLR

VERGO
fotel z funkcją relax > sofa

d o s t ę p n e  m o d e l e :

pow. leżenia: 205x135 cm
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NEW

poduszki dekoracyjne w komplecie do  
zestawu 3W + FL + FL

fotel [FL]
szer. 64 | gł. 85 | wys. 101 cm 
gł. siedziska 53 cm
wys. siedziska 41 cm

sofa [2SN]
szer. 141 | gł. 84 | wys. 102 cm 
gł. siedziska 54 cm
wys. siedziska 41 cm

wersalka [3W]
szer. 201 | gł. 96 | wys. 98 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm

fotel [FL]
szer. 68 | gł. 86 | wys. 102 cm 
gł. siedziska 54 cm
wys. siedziska 42 cm

sofa [2SN]
szer. 148 | gł. 86 | wys. 101 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 41 cm

pow. leżenia: 188x125 cm

fotel [FL]
szer. 67 | gł. 86 | wys. 104 cm 
gł. siedziska 54 cm
wys. siedziska 43 cm

wersalka [3W]
szer. 202 | gł. 93 | wys. 100 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 45 cm

pow. leżenia: 188x128 cm

wersalka [3W]
szer. 204 | gł. 92 | wys. 98 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm

pow. leżenia: 188x126 cm

* poduszki dekoracyjne w komplecie do 
3W+FL+FL lub 3W+2SN+FL

TORINO
system modułowy

d o s t ę p n e  m o d e l e : T O R I N O

T O R I N O  I I

T O R I N O  I I I

14 katalog mebli tapicerowanych UNIMEBEL 
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stolik d-67 
szer.75 | gł.75 | wys.47 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do  
zestawu 3W + FL + FL

design

d o s t ę p n e  m o d e l e :

pufa D-8 [P]
szer. 57 | gł. 57 | wys. 40 cm

fotel [FL]
szer. 67 | gł. 88 | wys. 107 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 43 cm

MILANO
fotel > pufa
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fotel [FL]
szer. 90 | gł. 88 | wys. 89 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 43 cm

wersalka [3W]
szer. 227 | gł. 94 | wys. 91 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 45 cm
pow. leżenia: 189x120 cm 

sofo-narożnik [1KN.PJ 2KN.PJ]
szer. 238x158 | gł. 111 | wys. 95 cm 
gł. siedziska 58/75 cm
wys. siedziska 46 cm

sofo-narożnik [1KN.PJ 2KN.PJ]
(w wersji sofy)

d o s t ę p n e  m o d e l e :

trzy warianty boków do wyboru - szeroki (26 cm) z półką, 
średni (14 cm), wąski (7 cm), wygięty (19 cm)  

nóżki drewniane - wybarwienia na stronie 45 sofo-narożnik - pow. leżenia: 200x147 cm

26 cm 14 cm 7 cm 19 cm

NEW

FIGARO
fotel > wersalka > sofo-narożnik
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fotel [FL]
szer. 73 | gł. 84 | wys. 87 cm 
gł. siedziska 54 cm
wys. siedziska 41 cm

wersalka [3W]
szer. 209 | gł. 95 | wys. 89 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 43 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 3W + FL + FL

sofa [3SF]
szer. 160 | gł. 94 | wys. 98 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 45 cm

wersalka [3W]
szer. 221 | gł. 100 | wys. 99 cm 
gł. siedziska 63 cm
wys. siedziska 43 cm
pow. leżenia: 197x134 cm

fotel [FL]
szer. 71 | gł. 95 | wys. 95 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 43 cm

fotel z funkcją relaks [FLR]
szer. 71 | gł. 98 | wys. 95 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 43 cm

poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia.

pow. leżenia: 190x138 cm

DOZA
fotel > wersalka

GRACJA II
fotel > fotel relax > sofa > wersalka

pow. leżenia: 188x119 cm
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Quality

fotel [FL]
szer. 70 | gł. 85 | wys. 105 cm 
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 43 cm

sofa [2SN]
szer. 147 | gł. 84 | wys. 105 cm 
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 44 cm

wersalka [3W]
szer. 203 | gł. 92 | wys. 106 cm 
gł. siedziska 60 cm
wys. siedziska 44 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 3W + 2SN + FL lub 3W + FL + FL

LAGOSSA
fotel > sofa > wersalka

d o s t ę p n e  m o d e l e :

pow. leżenia: 188x133 cm
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classic

fotel [FL]
szer. 72 | gł. 90 | wys. 97 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm

sofa [3SF]
szer. 163 | gł. 94 | wys. 96 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 45 cm
pow. leżenia: 190x139 cm

wersalka [3W]*
szer. 209 | gł. 94 | wys. 98 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 43 cm
pow. leżenia: 193x125 cm

sofa [2SF]
szer. 137 | gł. 94 | wys. 96 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 45 cm
pow. leżenia: 190x113 cm

*poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia.

ELEGANT IV
fotel > sofa > wersalka

wersalka [3W]

d o s t ę p n e  m o d e l e :

ozdobne, drewniane wykończeniaklasyczny styl w nowoczesnym wydaniu pow. leżenia w wersalce: 193x125 cm
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tradition

fotel [FL]
szer. 74 | gł. 97 | wys. 99 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 44 cm

sofa [3SF]
szer. 162 | gł. 96 | wys. 100 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 43 cm
pow. leżenia: 190x145 cm

wersalka [3W]
szer. 207 | gł. 102 | wys. 99 cm 
gł. siedziska 61 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia: 190x135 cm

fotel z funkcją relaks [FLR]
zer. 74 | gł. 97 | wys. 99 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 44 cm

*poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia.

CLASIC VIII
fotel z funkcją relax > sofa > wersalka

d o s t ę p n e  m o d e l e :
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sofa 2 osobowa [2SF]
szer. 136 | gł. 96 | wys. 90 cm 
pow. leżenia: 184x114 cm

wersalka [3W]
szer. 204 | gł. 97 | wys. 91 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 42 cm
pow. leżenia 185x125 cm

fotel z funkcją relaks [FLR]
szer. 77 | gł. 99 | wys. 104 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 44 cm

sofa z funkcją relaks [3SFR]*
szer. 192 | gł. 99 | wys. 104 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 44 cm

* funkcja relaks w zewnętrznych siedziskach

fotel z funkcją relaks [FLR]
szer. 71 | gł. 97 | wys. 104 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 44 cm

sofa z funkcją relaks [3SFR]*
szer. 186 | gł. 95 | wys. 104 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 44 cm

* funkcja relaks w zewnętrznych siedziskach

fotel [FL]
szer. 72 | gł. 97 | wys. 91 cm 
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 43 cm

sofa [2SFR]
szer. 132 | gł. 99 | wys. 104 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 44 cm

sofa [2SFR]
szer. 129 | gł. 95 | wys. 104 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 44 cm

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

*poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia.

CLASIC X
fotel > sofa

CLASIC XI
fotel > sofa

fotel > sofa > wersalka

CLASIC V
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sofa [2SN] 
szer. 136 | gł. 90 | wys. 101 cm
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 46 cm

pufa D-4 [P]
szer. 58
gł. 58
wys. 43 cm

pufa D-5 [P.PJ]
szer. 106 | gł. 57 | wys. 46 cm
(wysokość siedziska 41 cm)

sofa [2SF]  
szer. 140 | gł. 92 | wys. 101 cm
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 46 cm
pow. leżenia: 183x113 cm

fotel [FL]
szer. 70 | gł. 93 | wys. 99 cm 
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 43 cm

wersalka [3W]
szer. 207 | gł. 100 | wys. 98 cm 
gł. siedziska 61 cm
wys. siedziska 43 cm
pow. leżenia: 190x130 cm

OLIWIA H
pufy > fotel > sofa > wersalka

fotel [FL]
szer. 75 | gł. 81 | wys. 80 cm 
gł. siedziska 54 cm
wys. siedziska 44 cm

wersalka [3W]*
szer. 209 | gł. 95 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia: 188x122 cm

sofa 2 osobowa [2SN]
szer. 135 | gł. 81 | wys. 83 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 42 cm

sofa 3 osobowa [3SN]
szer. 183 | gł. 81 | wys. 83 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 42 cm

*poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia.

OLIWIA D
fotel > sofa > wersalka

22 katalog mebli tapicerowanych UNIMEBEL 



fotel [FL]
szer. 68 | gł. 84 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 46 cm

wersalka [3W]
szer. 207 | gł. 93 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 45 cm
pow. leżenia: 189x120 cm

pufa D-2 [P]
szer. 49
gł. 48
wys. 42 cm

sofa [2SN]
szer. 142 | gł. 84 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 45 cm

sofa [2SN]
szer. 138 | gł. 92 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 48 cm

wersalka [3W]*
szer. 207 | gł. 99 | wys. 91 cm 
gł. siedziska 61 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia: 189x123 cm

fotel [FL]
szer. 71 | gł. 95 | wys. 91 cm 
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 43 cm

sofa [2SF]
szer. 137 | gł. 96 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 48 cm
pow. leżenia: 184x112 cm

*poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia.

fotel [FL]
szer. 64 | gł. 85 | wys. 104 cm 
gł. siedziska 48 cm
wys. siedziska 44 cm

sofa [3SN]
szer. 176 | gł. 90 | wys. 104 cm 
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 45 cm

fotel bujany [FLB]
szer. 65 | gł. 95 | wys. 104 cm 
gł. siedziska 49 cm
wys. siedziska 47 cm

wersalka [3W]
szer. 200 | gł. 90 | wys. 105 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia 189x134 cm

poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia

PERLA
fotel > sofa > wersalka

wersalka [3W]*
szer. 209 | gł. 95 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia: 188x122 cm

OLIWIA L
pufa > fotel > sofa > wersalka

OLIWIA M
fotel > wersalka > sofa
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fotel [FL]
szer. 64 | gł. 90 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 54 cm
wys. siedziska 43 cm

wersalka [3W]
szer. 204 | gł. 97 | wys. 93 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 45 cm

fotel [FL]
szer. 66 | gł. 82 | wys. 91 cm 
gł. siedziska 52 cm
wys. siedziska 42 cm

wersalka [3W]
szer. 206 | gł. 94 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm

wersalka [3W]
szer. 203 | gł. 92 | wys. 90 cm
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm

pow. leżenia: 189x120 cm fotel [FL]
szer. 68 | gł. 82 | wys. 91 cm
gł. siedziska 52 cm
wys. siedziska 41 cm

pow. leżenia: 188x120 cm

pow. leżenia: 189x122 cm

poduszki prezentowane na zdjęciach  
nie stanowią wyposażenia

OLIWIA O
fotel > wersalka

OLIWIA T 
fotel > wersalka

OLIWIA 08
fotel > wersalka
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sofa [2SF] 
szer. 138 | gł. 90 | wys. 83 cm

wersalka [3W]
szer. 205 | gł. 96 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 42 cm

fotel [FL]
szer. 69 | gł. 84 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 52 cm
wys. siedziska 41 cm

pow. leżenia: 190x120 cm

pow. leżenia: 204x107 cm

wersalka [3W]
szer. 210 | gł. 92 | wys. 93 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia: 190x122 cm

wersalka [3W]
szer. 206 | gł. 97 | wys. 88 cm
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 42 cm

pow. leżenia: 189x120 cm

fotel [FL]
szer. 74 | gł. 86 | wys. 91 cm 
gł. siedziska 53 cm
wys. siedziska 43 cm

fotel [FL]
szer. 66 | gł. 89 | wys. 86 cm
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 42 cm

sofa [2SN] szer. 146 | gł. 90 | wys. 92 cm
sofa [2SF] szer. 142 | gł. 98 | wys. 92 cm
gł. siedziska 61 cm
pow. leżenia: 184x113 cm

poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia

OLIWIA C 
fotel > wersalka

OLIWIA E
fotel > wersalka > sofa

OLIWIA 11
fotel > sofa > wersalka
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sofa [3SN]
szer. 175 | gł. 86 | wys. 103 cm 
gł. siedziska 51 cm
wys. siedziska 46 cm

pufa [P]
szer. 47 | gł. 47 | wys. 41 cm

fotel [FL]
szer. 85 | gł. 87 | wys. 103 cm 
gł. siedziska 51 cm
wys. siedziska 46 cm

wersalka [3W]
szer. 204 | gł. 93 | wys. 93 cm
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 40 cm

* poduszki dekoracyjne w komplecie do 3SN + FL + FL

fotel [FL]
szer. 71 | gł. 86 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 53 cm
wys. siedziska 40 cm

pow. leżenia: 188x125 cm

fotel [FL]
szer. 64 | gł. 77 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 53 cm
wys. siedziska 42 cm

wersalka [3W]*
szer. 203 | gł. 97 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 43 cm

* poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL+FL

pow. leżenia: 190x120 cm

NOBLE
fotel > sofa > pufa

OLIWIA 03
fotel > wersalka

VITTORIO
fotel > wersalka
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fotel [FL]
szer. 69 | gł. 86 | wys. 86 cm 
gł. siedziska 47 cm
wys. siedziska 42 cm

kanapa [3 KN.PJ]
szer. 207 | gł. 100 | wys. 94 cm 
gł. siedziska 53 cm
wys. siedziska 46 cm

pow. leżenia: 190x155 cm

kanapa [3 KN.PJ]
szer. 211 | gł. 104 | wys. 89 cm
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 44 cm

pow. leżenia: 190x145 cm

fotel [FL]
szer. 78 | gł. 89 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 43 cm

wersalka [3W]
szer. 216 | gł. 95 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 45 cm

pow. leżenia: 189x118 cm

do kanapy MAX XXIII 
doskonale pasuje fotel DOZZA 
prezentowany na stronie 10

kanapa i fotel MAX X dostepne są 
opcjonalnie z bokami tapicerowanymi

MAX X
fotel > kanapa

SOLANO
fotel > wersalka

MAX XXIII
kanapa
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fotel [FL]
szer. 67 | gł. 82 | wys. 89 cm 
gł. siedziska 50 cm
wys. siedziska 46 cm

kanapa [3 KN.PJ]
szer. 207 | gł. 94 | wys. 93 cm 
gł. siedziska 60 cm
wys. siedziska 47 cm

fotel [FL]
szer. 95 | gł. 92 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 48 cm
wys. siedziska 43 cm

kanapa [3 KN.PJ]
szer. 236 | gł. 112 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 73 cm
wys. siedziska 44 cm

fotel [FL]
szer. 94 | gł. 90 | wys. 88 cm
(z zagłówkiem 102 cm)
gł. siedziska 48 cm

kanapa [3 KN.PJ]
szer. 222 | gł. 110 | wys. 90 cm (z zagłówkiem 102 cm) 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm

pow. leżenia: 191x151 cm

dostępny 
mobilny zagłówek

pow. leżenia: 190x150 cm

pow. leżenia: 191x139 cm

MAX XIX
fotel > kanapa

MAX XXII
fotel > kanapa

MAX XVI
fotel > kanapa
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kanapa [3 KN.PJ] 
szer. 215 | gł. 103 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 44 cm

kanapa [3 KN.PJ] 
szer. 206 | gł. 100 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 46 cm

kanapa [3 KN.PJ] 
szer. 200 | gł. 98 | wys. 88 cm 
gł. siedziska 47 cm
wys. siedziska 43 cm

pow. leżenia: 200x139 cm

pow. leżenia: 204x144 cm

pow. leżenia
kanapa [3 KN.PJ] : 190x145 cm
kanapa XL [3 KN.PJ] : 200x145 cm

kanapa XL [3 KN.PJ] 
szer. 225 | gł. 103 | wys. 90 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 44 cm

MAX IX
kanapa

MAX XVIII
kanapa

MAX-SOLANO
kanapa
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NEW

pow. leżenia: 190x145 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do kanapy 3KN.PJ

BETINO
fotel > kanapa

d o s t ę p n e  m o d e l e :

fotel [FL]
szer. 78 | gł. 87 | wys. 95 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 44 cm

kanapa [3KN.PJ] 
szer. 218 | gł. 108 | wys. 97 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 43 cm
pow. leżenia: 190x149 cm
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NEW

narożnik [2KN.PJ REC.PJ]
szer. 233x181 | gł. 111 | wys. 97 cm 
gł. siedziska 57 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia: 203x145 cm

*poduszki dekoracyjne prezentowane na zdjęciach w komplecie do narożnika 2KN.PJ REC.PJ

BETINO
narożnik

d o s t ę p n e  m o d e l e :

pow. leżenia: 203x145 cmpojemnik
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NEW

DIVERSO II
system modułowy

do narożnika pasują stoliki D-86 i D-873 kolory nóg do wyboru pow. leżenia w module 2,5F: 234x113 cm
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103 cm

103 cm

E moduł 
narożny

1,5N moduł  
wewnętrzny

79 cm

103 cm

54 cm

100 cm

P pufa bez 
pojemnika

23 cm

103 cm

1N moduł
wewnętrzny

70 cm

103 cm

158 cm

103 cm

2,5N moduł
nierozkładany

1F P.PJ/L  
moduł lewy 
narożny 
z pojemnikiem

2F.PJ moduł 
wewnętrzny z 
pojemnikiem

10
3 

cm

140 cm

REC/L moduł 
lewy narożny

REC.P/L  
moduł lewy 
narożny

pow. leżenia

158 cm

103 cm
188 cm

103 cm

188 cm

103 cm

124 cm

103 cm

124 cm

103 cm

182 cm

103 cm

182 cm

103 cm

188 cm

103 cm

188 cm

103 cm

182 cm

103 cm

182 cm

103 cm

54 cm

100 cm

P.PJ pufa z
pojemnikiem

1F.PJ moduł  
wewnętrzny 
z pojemnikiem

2,5F moduł
posiada funkcję
spania

B/L
moduł boczny 
kończący lewy
(podłokietnik)

1F P.PJ/P 
moduł prawy 
narożny 
z pojemnikiem

79 cm

103 cm

2N moduł
nierozkładany

10
3 

cm

140 cm

23 cm

103 cm

B/P
moduł boczny 
kończący prawy
(podłokietnik)

REC/P moduł 
prawy narożny

REC 1F.PJ/L 
moduł lewy
z pojemnikiem 
narożny

REC 1F.PJ/P 
moduł prawy 
z pojemnikiem 
narożny

REC.P/P  
moduł prawy 
narożny

REC.PJ/L
moduł lewy z 
pojemnikiem 
narożny

REC.PJ/P
moduł prawy 
z pojemnikiem 
narożny

poduszki prezentowane na zdjęciach 
nie stanowią wyposażenia

d o s t ę p n e  m o d u ł y :

p r z y k ł a d o w e  z e s t a w i e n i e  m o d u ł ó w

narożnik [B/L 2,5F REC.P/P B/P]
szer. 284 | gł. 188 | wys. 81 cm
pow. leżenia: 234x113 cm 
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designfunnction

DIVERSO
kolekcja mebli
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pufa D-12 [P]
szer. 71 | gł. 67 | wys. 45 cm

fotel z funkcją relaks
(elektryczna) [FLR]
szer. 116 | gł. 112 | wys. 82 cm 
gł. siedziska 54 cm
wys. siedziska 45 cm

sofa z funkcją relaks 
(elektryczna) [2SFR]
szer. 214 | gł. 116 | wys. 78 cm 
gł. siedziska 54 cm
wys. siedziska 43 cm

narożnik [1FR 1FR REC.F]
szer. 260x182 | gł. 115 | wys. 79 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 44 cm

narożnik XL [1FH E 1FR 1FR]
szer. 279x254 | gł. 113 | wys. 78 cm 
gł. siedziska 52 cm
wys. siedziska 44 cm

narożnik [1FR 1FR REC.F] + 2 x pufa D-12 [P]

elektryczna funkcja relaksdwie nogi do wyboru wyrafinowany wzór

narożnik [1FR 1FR REC.F] + pufa D-12 [P]

d o s t ę p n e  m o d e l e :
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quality

narożnik [BL 2F REC.PJ/P]
szer. 289x227 | gł. 104 | wys. 93-106 cm 
gł. siedziska 56 cm
wys. siedziska 45 cm

pow. leżenia: 212x115 cm pojemnik na pościel

P [D-10] pufa
bez pojemnika
szer. 82 | gł. 52 | wys. 43 cm

SANTOS
system modułowy

pojemnik na pościeldwie wersje nóżek do wyboru pow. leżenia w module 2,5F: 212x115 cm

p r z y k ł a d o w e  z e s t a w i e n i e  m o d u ł ó w
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103 cm

103 cm

E moduł  
narożny

1N moduł
wewnętrzny

79,5 cm

103 cm

1F.PJ/P moduł
kończący prawy
z pojemnikiem

82 cm

103 cm

pow. leżenia

159 cm

103 cm

2,5F moduł
posiada funkcję
spania

27 cm

97 cm

B/L
bok lewy
(podłokietnik) 

127 cm

103 cm

1F P.PJ/L  
moduł lewy kończący
z pojemnikiem

17
3 

cm

103 cm

REC/P moduł 
prawy narożny

22
7 

cm

103 cm

REC P.PJ/L moduł
lewy narożny 
z pojemnikiem

159 cm

103 cm

2,5F.PJ moduł wewnętrz-
ny nierozkładany z 
pojemnikiem

22
7 

cm

103 cm

REC P.PJ/P moduł 
prawy narożny 
z pojemnikiem

17
3 

cm

103 cm

REC/L moduł 
lewy narożny

127 cm

103 cm

1F P.PJ/P 
moduł prawy kończący
z pojemnikiem

159 cm

103 cm

2,5N moduł 
nierozkładany

1F.PJ/L moduł 
kończący lewy
z pojemnikiem

82 cm
103 cm

54 cm

96 cm
P.PJ pufa z 
pojemnikiem

27 cm

97 cm

B/P
bok prawy
(podłokietnik)

142 cm

103 cm

2N moduł 
nierozkładany

11 cm

97 cm

BW/L
bok lewy
wąski
(podłokietnik) 

11 cm

97 cm

BW/P
bok prawy
wąski
(podłokietnik)

fotel [FLR]
szer. 78 | gł. 90 | wys. 100 cm 
gł. siedziska 51 cm
wys. siedziska 43 cm

sofa [2SF]
szer. 201 | gł. 102 | wys. 93 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 45 cm
pow. leżenia: 197x130 cm

d o s t ę p n e  m o d u ł y :

54 cm

96 cm

P pufa
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prestige

97 cm

97 cm

E moduł  
narożny

81

97 cm

1N moduł
wewnętrzny

81 cm

97 cm

P pufa bez 
pojemnika

26
0 

cm

97 cm

REC P/L 
moduł lewy 
narożny 

163 cm

97 cm

2N moduł nierozkładany

2NB/L moduł kończący
lewy

190 cm

97 cm

1N B/P moduł 
kończący prawy

163 cm

97 cm

1NH pojedyncze 
siedzisko z pufą 

1N B/L moduł 
kończący lewy

260 cm

97 cm

REC P/P
moduł prawy 
narożny

2NB/P moduł kończący
prawy

190 cm

97
 c

m

107 cm

97 cm

107 cm

97 cm

INSPIRO
system modułowy

Poduszki dekoracyjne w komplecie

d o s t ę p n e  m o d u ł y :

p r z y k ł a d o w e  z e s t a w i e n i e  m o d u ł ó w

narożnik [1NH E 2NB/P + 2 x pufa D-12 [P]
szer. 260x287 | gł. 97 | wys. 93 cm
pufy i narożnik posiadają ukryte, specjalne zaczepy, które spinają meble ze sobą tworząc wygodną 
i nierozsuwajcą się powierchnię do leżenia
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pow. leżenia 230x115 cm narożnik [REC.PJ 2F]*
szer. 288x172 | gł. 103 | wys. 95 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 46 cm

narożnik [2F REC.PJ]
szer. 293 | gł. 174 | wys. 93 cm 
gł. siedziska 55 cm
wys. siedziska 46 cm
pow. leżenia: 236x114 cm

dwie nogi do wyboru

*poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia.

*poduszki prezentowane na zdjęciach nie stanowią wyposażenia.

pow. leżenia: 236x114 cmpojemnik na pościel

dwie nogi do wyboru

comfort

LAZARO
narożnik

LUNO
narożnik
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[2SF.PJ] szer. 141 | gł. 110 | wys. 98 cm 
[3SF.PJ] szer. 166 | gł. 110 | wys. 98 cm 
gł. siedziska 60 cm
wys. siedziska 43 cm
pow. leżenia:  
[2SF.PJ] 192x114 cm
[3SF.PJ] 192x138 cm

[1SF.PJ] szer. 107 | gł. 111 | wys. 97 cm
[2SF.PJ] szer. 130 | gł. 111 | wys. 97 cm 
[3SF.PJ] szer. 156 | gł. 111 | wys. 97 cm 
gł. siedziska 61 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia:  
[1SF.PJ] 194x90 cm
[2SF.PJ] 194x113 cm
[3SF.PJ] 194x137 cm

[1SF.PJ] szer. 96 | gł. 111 | wys. 97 cm
[2SF.PJ] szer. 142 | gł. 111 | wys. 97 cm 
[3SF.PJ] szer. 165 | gł. 111 | wys. 97 cm 
gł. siedziska 61 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia:  
[1SF.PJ] 193x71 cm
[2SF.PJ] 193x113 cm
[3SF.PJ] 193x138 cm

[1SF.PJ] szer. 87 | gł. 111 | wys. 97 cm
[2SF.PJ] szer. 130 | gł. 111 | wys. 97 cm 
[3SF.PJ] szer. 154 | gł. 111 | wys. 97 cm 
gł. siedziska 62 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia:  
[1SF.PJ] 194x72 cm
[2SF.PJ] 194x113 cm
[3SF.PJ] 194x138 cm

Tuli 04 Tuli 03

Tuli E Tuli 09

SOFY TULI
Kolekcja sof TULI to 10 modeli kompaktowych mebli z wygodną funkcją leżenia. Doskonale 
sprawdzi się w małych pokojach dziennych oraz młodzieżowych. W ofercie szeroka gama różnych 
wykończeń podłokietników. Sofy pomimo niewielkich rozmiarów wykonywane są zgodnie ze 
standardami Unimebel. Produkowane są z wysokiej jakości materiałów i w wysokich normach 
wykonania. Poduszki prezentowane na sofach dostarczane są w komplecie.  
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[1SF.PJ] szer. 114 | gł. 114 | wys. 98 cm
[2SF.PJ] szer. 138 | gł. 114 | wys. 98 cm 
[3SF.PJ] szer. 163 | gł. 114 | wys. 98 cm 
gł. siedziska 62 cm
wys. siedziska 45 cm
pow. leżenia:  
[1SF.PJ] 194x90 cm
[2SF.PJ] 194x113 cm
[3SF.PJ] 194x140 cm

szer. 70 | gł. 79 | wys. 60 cm
pow. leżenia: 185x70 cm

[2SF.PJ] szer. 144 | gł. 111 | wys. 92 cm 
[3SF.PJ] szer. 180 | gł. 111 | wys. 92 cm 
pow. leżenia:  
[2SF.PJ] 192x118 cm
[3SF.PJ] 192x154 cm

[1SF.PJ] szer. 96 | gł. 111 | wys. 91 cm
[2SF.PJ] szer. 143 | gł. 111 | wys. 91 cm 
[3SF.PJ] szer. 180 | gł. 111 | wys. 91 cm 
gł. siedziska 60 cm
wys. siedziska 43 cm
pow. leżenia:  
[1SF.PJ] 192x70 cm
[2SF.PJ] 192x117 cm
[3SF.PJ] 192x152 cm

[1SF.PJ] szer. 92 | gł. 111 | wys. 92 cm
[2SF.PJ] szer. 140 | gł. 111 | wys. 92 cm 
[3SF.PJ] szer. 175 | gł. 111 | wys. 92 cm 
gł. siedziska 59 cm
wys. siedziska 42 cm
pow. leżenia:  
[1SF.PJ] 191x72 cm
[2SF.PJ] 191x118 cm
[3SF.PJ] 191x154 cm

[2SF.PJ] szer. 140 | gł. 112 | wys. 97 cm 
[3SF.PJ] szer. 164 | gł. 112 | wys. 97 cm 
gł. siedziska 62 cm
wys. siedziska 44 cm
pow. leżenia:  
[2SF.PJ] 193x113 cm
[3SF.PJ] 193x138 cm

Tuli 10 Maskotka

Tuli 06 Tuli G

Tuli T Tuli H
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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-7
szer.67 | gł.70 | wys.82 cm
gł. siedziska 48 cm
wys. siedziska 44 cm

krzesło ALBA III
szer.65 | gł.85 | wys.93 cm
gł. siedziska 53 cm
wys. siedziska 44 cm

krzesło natural k-01
szer.44,5 | gł.49 | wys.106 cm
gł. siedziska 39 cm
wys. siedziska 48 cm

krzesło natural k-02
szer.44,5 | gł.49 | wys.106 cm
gł. siedziska 39 cm
wys. siedziska 48 cm

krzesło natural k-03
szer.55 | gł.49 | wys.106 cm
gł. siedziska 39 cm
wys. siedziska 47 cm

krzesło natural k-04
szer.56 | gł.49 | wys.108 cm
gł. siedziska 39 cm
wys. siedziska 47 cm

krzesło queen k-8
szer.44,5 | gł.49 | wys.108 cm
gł. siedziska 40 cm
wys. siedziska 48 cm

krzesło queen k-10
szer.44,5 | gł.49 | wys.106 cm
gł. siedziska 40 cm
wys. siedziska 48 cm

krzesło k-06
szer.44,5 | gł.49 | wys.98 cm

KRZESŁA
Oferta zawiera kilkadziesiąt modeli klasycznych i nowoczesnych. Wiele 
modeli nadaje sie zarówno do przestrzeni użyteczności publicznej jak też 
jadalni. Najważniejszą zaletą naszych krzeseł jest ich jakość wykonania oraz 
surowca. Prawdziwe drewno, solidny montaż bez produkcyjnych oszczędności, 
najwyższej jakości tkaniny to gwarancja bezproblemowego użytkowania 
przez wiele lat.
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krzesło queen k-12
szer.46 | gł.57 | wys.91 cm

krzesło royal k-16
szer.43 | gł.49 | wys.106 cm
gł. siedziska 42 cm
wys. siedziska 50 cm

krzesło k-18
szer.45 | gł.60 | wys.93 cm
gł. siedziska 43 cm
wys. siedziska 47 cm

krzesło K-19
szer.46 | gł.60 | wys.95 cm
gł. siedziska 40 cm
wys. siedziska 45 cm

krzesło K-20
szer.61 | gł.64 | wys.92 cm
gł. siedziska 44 cm
wys. siedziska 46 cm

krzesło K-22
szer.46 | gł.65 | wys.103 cm
gł. siedziska 44 cm
wys. siedziska 47 cm

krzesło K-23
szer.64 | gł.71 | wys.70 cm
gł. siedziska 58 cm
wys. siedziska 43 cm

krzesło K-29
szer.46 | gł.69,5 | wys.102 cm

krzesło K-30
szer.46 | gł.69,5 | wys.102 cm

krzesło K-32
szer.45 | gł.49 | wys.81 cm
gł. siedziska 40 cm
wys. siedziska 47 cm

krzesło K-33
szer.67 | gł.64 | wys.94 cm
gł. siedziska 47 cm
wys. siedziska 47 cm

dostępne dwie  
wersje krzesła:
- obrotowa
- stała

krzesło K-34
szer.50 | gł.63 | wys.92 cm
gł. siedziska 45 cm
wys. siedziska 47 cm

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

nano fotel bujany [FLB]
szer.65 | gł.94 | wys.104 cm
gł. siedziska 52 cm
wys. siedziska 43 cm

krzesło K-35
szer.50 | gł.61 | wys.94 cm
gł. siedziska 44 cm
wys. siedziska 48 cm
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stolik d-1
Ø65 cm | wys.53 cm

stolik d-7
Ø63 cm | wys.52 cm

stolik d-2
szer.90,5 | gł.60 | wys.55 cm

stolik d-3
szer.110 | gł.75 | wys.55 cm

stolik d-5
szer.97 | gł.60 | wys.53 cm

stolik d-6
szer.97 | gł.60 | wys.53 cm

stolik d-10
szer.74 | gł.74 | wys.53 cm

stolik d-11
szer.98 | gł.68 | wys.57 cm

stolik d-12
szer.74 | gł.74 | wys.53 cm

stolik d-13
szer.110 | gł.74 | wys.53 cm

stolik d-14
szer.110 | gł.70 | wys.53 cm

stolik d-15
szer.98 | gł.72 | wys.53 cm

stolik d-20
szer.97 | gł.60 | wys.53 cm

stolik d-39
szer.75 | gł.75 | wys.52 cm

stolik d-40
szer.91 | gł.56 | wys.55 cm

stolik d-41
szer.106 | gł.56 | wys.55 cm

stolik d-42
szer.56 | gł.56 | wys.55 cm

stolik d-43
szer.91 | gł.91 | wys.55 cm

stolik d-44
szer.99 | gł.70 | wys.52 cm

stolik queen d-48
szer.97,5 | gł.97,5 | wys.54,5 cm

STOLIKI
Oferta zawiera kilkadziesiąt modeli klasycznych i nowoczesnych. Wiele modeli nadaje sie zarówno do 
pkojów dziennych jak też przeestrzeni użyteczności publicznej. Najważniejszą zaletą naszych stolików jest 
ich jakość wykonania oraz surowca. Prawdziwe drewno, solidny montaż bez produkcyjnych oszczędności 
oraz przemyślana konstrukcja to gwarancja użytkowania przez wiele lat.
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stolik d-93 | szer.61 | gł.61 | wys.45 cm
stolik d-94 | szer.71 | gł.71 | wys.50 cm

stolik d-97 | Ø51 cm | wys.45 cm
stolik d-98 | Ø76 cm | wys.53 cm

stolik d-52
szer.100 | gł.65 | wys.55 cm

stolik d-56
Ø65 cm | wys.44 cm

stolik d-57
szer.100 | gł.60 | wys.45 cm

stolik d-58
szer.90 | gł.70 | wys.36 cm

stolik d-61
Ø67 cm | wys.53 cm

stolik d-62
Ø110 cm | wys.40 cm

stolik d-63
szer.110 | gł.60 | wys.55 cm

stolik d-65
szer.100 | gł.60 | wys.45 cm

stolik d-66
szer.70 | gł.70 | wys.43 cm

stolik d-68
szer.93 | gł.95 | wys.40 cm

stolik d-70
szer.60 | gł.60 | wys.36 cm

stolik d-77
szer.88 | gł.55 | wys.45 cm

stolik d-78
szer.100 | gł.60 | wys.52 cm

stolik d-86 | szer.116 | gł.62 | wys.48 cm
stolik d-87 | Ø65 cm | wys.38 cm

stolik d-88 | Ø50 cm | wys.45 cm
stolik d-89 | Ø70 cm | wys.50 cm

dostępne dwa kolory nóg:
złoty połysk, czarny mat

stolik d-91 | szer.50 | gł.50 | wys.40 cm
stolik d-92 | szer.70 | gł.70 | wys.45 cm

stolik d-67 
szer.75 | gł.75 | wys.47 cm

stolik d-95 | Ø61 cm | wys.47 cm
stolik d-96 | Ø81 cm | wys.55 cm

stolik d-90
szer.100 | gł.60 | wys.54 cm
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pufa d-1 [P]
szer.44 | gł.44 | wys.39 cm

pufa d-2 [P]
szer.48 | gł.49 | wys.42 cm

pufa d-3 [P]
szer.69 | gł.54 | wys.43 cm

pufa d-6 [P.PJ]
szer.77 | gł.62 | wys.42 cm

pufa oliwia H d-4 [P]
szer.58 | gł.58 | wys.43 cm

pufa oliwia H d-5 [P.PJ]
szer.106 | gł.57 | wys.46 cm

pufa d-7 [P.PJ]
szer.67 | gł.67 | wys.43 cm

pufa d-8 [P]
szer.58 | gł.57 | wys.42 cm

pufa d-9 [P]
szer.80 | gł.40 | wys.40 cm

pufa d-10 [P]
szer.82 | gł.52 | wys.43 cm

pufa diverso d-12 [P]
szer.71 | gł.67 | wys.45 cm

pufa bondi d-13 [P]
szer.55 | gł.50 | wys.44 cm

pufa inspiro [P]
szer.81 | gł.81 | wys.42 cm

pufa Z [P]
szer.42 | gł.45 | wys.39 cm

pufa noble [P]
szer.47 | gł.47 | wys.41 cm

PUFY
Pufa jest meblem niedocenianym. To bardzo wygodny ale też funkcjonalny 
dodatek do mebli wypoczynkowych. Czasami może być podnóżkiem, czasami 
po dosunięciu do narożnika powiększa jego powierzchnię leżenia a pufy z 
pojemnikiem doskonale nadadzą się na skrytkę na ulubiony koc lub poduszkę 
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orzech  
ciemny

czereśnia
antyczna

sosnaorzech
jasny

bukmahoń czereśnia olchaorzech dąb

WYBARWIENIA
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 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.

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 z 
Hiszpanii, Włoch i Belgii. Oferujemy bardzo szeroką gamę kolorów 

i wzorów. Proponujemy także tkaniny wykorzystujące innowacyjną 
technologię chroniącą każde pojedyncze włókno, co pozwala na 
łatwe usuwanie plam i zabrudzeń czystą wodą. Zastosowane w 
produkcji technologie, gwarantują wysoką odporność na ścieranie 
i uszkodzenia mechaniczne, przy zachowaniu lekkości, delikatności 
i uroku tkaniny. Zawsze staramy się oferować najbardziej aktualne 
wzornictwo.

ZNACZENIE IKON

bonell - 
sprężyste 
siedzenie

sprężyny 
faliste

funkcja listwy 
sprężynujące

komfortowe 
siedzenie

pianka  
wysoko- 

-odbojowa

funkcja  
relax

wyłącznie 
pianka

poliuretanowa

dostępna wersja 
prawo- lub 
lewostronna

pojemnik

ZNACZENIE SYMBOLI
2F - element narożnika 2 os. z funkcją
2FR - element narożnika 2 os. z funkcją relax
L 2NB - element narożnika lewy 2 os. bez funkcji
P 2NB - element narożnika prawy 2 os. bez funkcji
L REC - element narożnika lewy, dostawiany do elementu 2 os.
L REC P.PJ - el. narożnika lewy z pufą z poj. dostawiany do el. 2 os.
L REC.P - el. narożnika lewy z pufą bez poj. dostawiany do el. 2 os.
P REC.P- el. narożnika prawy z pufą bez poj. dostawiany do el. 2 os.
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
E - element narożnika narożny
BL - element narożnika bok lewy
BP - element narożnika bok prawy
1N - element narożnika 1 os. bez funkcji
1FR- element narożnika 1 os. z funkcją rozkładania elektrycznego
1N.P- pojedyncze siedzisko z pufą
L 1N  B- element narożnika z bokiem kończący lewy
1NH - element narożnika 1 os. bez funkcji z hokerem
1FH - element narożnika 1 os. z funkcją i hokerem
2N - element narożnika 2 os. bez funkcji
2N.PJ  - element narożnika 2 os. z pojemnikiem
2F  - element narożnika 2 os. funkcją spania
P.PJ - puf z pojemnikiem

dąb
naturalny
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Unikalny. Najlepsze 
gatunki certyfikowanego 
drewna jesionowego i 
bukowego, sezonowane 
minimum 7 lat w 
naturalnych warunkach 
zewnętrznych. 

Naturalny. Do 
klejenia desek używamy 
wyłącznie najwyższej 
jakości, ekologicznych 
klejów i spoiw. Gotowe 
elementy są następnie 
łączone tradycyjnymi 
metodami.

Mistrzostwo. 
Naszym największym 
atutem jest są 
doświadczeni fachowcy. 
Na każdym etapie 
produkcji zatrudniamy  
specjalistów, najlepszych 
w swoim fachu. 

Indywidualny. 
Opanowaliśmy do 
perfekcji unikalną 
technologię gięcia litych 
elementów drewnianych. 
To nasz niepodważalny 
atut. 

JAKOŚĆ
Jakość mebli UNIMEBEL to także to czego nie widać na pierwszy rzut oka. Elementy konstrukcji produkowane 
są z najwyższej jakości naturalnych surowców, takich jak drewno i sklejka. Gwarantują one bezproblemowe 
użytkowanie mebli przez wiele lat. Stosujemy pianki o optymalnych parametrach twardości, tkaniny obiciowe 
pochodzą od uznanych europejskich producentów i są starannie selekcjonowane. Po prostu – w naszych 
meblach nie mamy nic do ukrycia.
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Etapowość. 
Drewno jest starannie 
selekcjonowane. Do 
dalszej obróbki zostaje 
dopuszczony wyłącznie 
surowiec, który nie 
posiada żadnych skaz.

Ekologia. Stosujemy 
lakiery oraz bejce na 
bazie naturalnych 
składników. Produkty 
te są nietoksyczne, 
nieszkodliwe i nie 
wywołują alergii. 

Bonell. Własna linia 
do produkcji wysokiej 
jakości formatek 
sprężynowych - bonnelli. 
Formatki dają gwarancję 
komfortu oraz wielu lat 
użytkowania mebli.  

Lakiery. Szeroka 
paleta kolorystyczna 
bejc i lakierów. Starannie 
wybrane kolory 
doskonale kompnuję się 
z naturalnym usłojeniem 
drewna.

2 - Mechanizmy produkcji niemieckiej 
wykonane są z najlepszych 
komponentów, są trwałe 
i niezawodne. Spełniając najwyższe 
standardy zapewniają jednocześnie 
proste i łatwe ich użytkowanie.

3 - Na oparciach i siedziskach 
stosowane są hybrydowe układy 
tapicerskie w celu utrzymania 
komfortu i zapobieganiu 
odkształceniom.

4 - Pianka   poliuretanowa 
charakteryzuje się wysoką 
odpornością na ugniatanie 
i odkształcanie, zapewniając wysoki 
komfort i poczucie wygody. Wsparta 
na sprężynach falistych gwarantuje 
przyjemną sprężystość oraz 
elastyczność. 

13 - Szkielety, w przeciwieństwie do 
wielu produktów na rynku, które 
wykonane są z płyty wiórowej, 
wykonujemy z drewna liściastego i 
sklejki. Dzięki temu uzyskujemy 
wysoką trwałość stelaża oraz jego  
sztywność.

10 - Własna linia do produkcji 
sprężyn -bonelll z drutu z 
odpowiednich parametrów pozwala 
nam kontrolować jakość i parametry 
fizyczne, które wpływają na komfort 
użytkowania mebli.

11 - Filc rozdziela sprężyny od pianki 
lub Bonelli co daje poprawę walorów 
użytkowych oraz zabezpiecza piankę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1 - Pasy wysoko elastyczne 
wykorzystuje się w oparciach foteli, 
by nadać im sprężystości 
i odpowiednio je wzmocnić.

5 - Owata niepalna stanowi 
warstwę pomiędzy pianką a tkaniną. 
Podnosi ona komfort użytkowania 
i wrażenie miękkości w dotyku.

6 - Kunsztownie gięte elementy 
drewniane to nasz znak 
rozpoznawczy. Produkcja odbywa 
się w nowoczesnym parku 
maszynowym. 9 - Wszystkie stosowane przez nas 

środki w postaci bejc, lakierów, 
olejów oraz wosków są bezpieczne 
zarówno dla użytkowników mebli, 
jak i środowiska naturalnego.

8 - W naszych zasobach znajduje się 
około 400 wzorów szlachetnych 
tkanin, które pochodzą z kolekcji 
najlepszych firm hiszpańskich, 
włoskich i belgijskich. W ofercie 
znajdziecie Państwo zaawansowane 
technologicznie, innowacyjne 
tkaniny charakteryzujące się dużą 
odpornością na zabrudzenia, 
ścieranie oraz uszkodzenia 
mechaniczne.

14 - Najważniejszym składnikiem 
naszych mebli, którego lokalizacji nie 
da się wskazać, jest ich dusza. 
Projektowane przez pasjonatów, 
wytwarzane przez najlepszych 
rzemieślników ze starannie 
dobranych składników., Takie są 
meble marki UNIMEBEL.

7 - Sprężyny faliste mocowane są na 
specjalnych zaczepach to gwarancja 
trwałych siedzisk i oparć.

12 - Surowiec - drewno jesionowe 
i bukowe - pozyskujemy z krajowych 
lasów. Nadzorujemy jego selekcję 
oraz pielęgnację. Zanim drewno trafi 
do suszenia jest poddawane 
sezonowaniu następnie wstępnej 
obróbce.
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Niepowtarzalna 
kolekcja mebli 
drewnianych

Zobacz niepowtarzalną kolekcję mebli, 
z naturalnego drewna, na naszej stronie  
www.unimebel.pl lub w nowym katalogu. 
Starannie wyselekcjonowane wzory, mod-
na kolorystyka wybarwień, solidne wykona-
nie - takie są nasze meble skrzyniowe. Znaj-
dziesz wśród nich meble do jadalni, sypialni, 

gabinetu, pokoju dziennego, holu czy kuchni. 
Wykonujemy również meble na indywidual-
ne zamówienie zarówno mieszkaniowe jak 
też do przestrzeni użyteczności publicznej, 
pensjonatów czy hoteli. Napisz do nas na  
unibiuro@unimebel.pl jeżeli jesteś zainteresowa-
ny naszą ofertą.
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Fabryka Mebli UNIMEBEL Jan Mucha / ul. Kamienna 28 / 63-500 Ostrzeszów / Polska /  
+48 62 586 06 38 / unibiuro@unimebel.pl / www.unimebel.pl

Fabryka Mebli UNIMEBEL Jan Mucha informuje, iż wzory wszystkich produktów przedstawionych w niniejszej ofer-
cie 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.).  Działal-
ność 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. Producent zastrzega sobie prawo do dokony-
wania 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, char-
akterystyczne 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 .  Ze 
względu na technikę druku, kolory mebli na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Edycja czerwiec 2022. 

Naturalnie, że drewniane

Zobacz również  
katalog mebli  
skrzyniowych!


