Naturalnie, że drewniane

Wzornictwo, jakość,
funkcjonalność.
Design, quality, functionality. > Design, Qualität, Funktionalität.

Nasze pierwsze meble powstały ponad ćwierć wieku temu. Od
tamtego czasu wytwarzamy je
nieustannie, ciągle wzbogacając
ofertę o zupełnie nowe, ale też
udoskonalone modele. Te 25 lat
były dla nas pracowitym, a jednocześnie fascynującym, okresem
zdobywania szlifów i gromadzenia
doświadczeń, przede wszystkim
jednak okresem intensywnego rozwoju fabryki i firmy. Dlatego z satysfakcją spoglądamy wstecz, ale
z odwagą i optymizmem myślimy o
przyszłości. Nasze atuty to zespół
prawdziwych fachowców, nowoczesny park maszynowy, wypracowane standardy surowcowe oraz
– co istotne – niezmienna, wielka
pasja do tworzenia mebli.
Trzymacie Państwo w rękach nowy
katalog mebli skrzyniowych Unimebel. To nasza wizytówka, która

pokazuje jacy jesteśmy tu i teraz,
ale też wyznacza kierunek, w którym zmierzamy. Czeka tu na Was
olbrzymia dawka różnorodnych
mebli o ponadczasowym wzornictwie, niepowtarzalnych i funkcjonalnych, o najwyżej jakości i – jak
zawsze u nas – tworzonych, a nie
produkowanych. Zacznijcie więc
oglądanie…
Nasze meble skrzyniowe pozwalają stworzyć ciekawe i funkcjonalne
aranżacje domowych wnętrz, takich jak salon, jadalnia, sypialnia,
pokój młodzieżowy czy przedpokój. Dzięki różnorodnej stylistyce – od klasyki po nowoczesność,
bogactwie formom – od szaf, kredensów, szafek, komód, półek po
stoły i stoliki, oraz szerokiej palecie
wybarwień drewna każdy znajdzie
propozycję najlepszą dla siebie.
Cieszy nas, że tworzymy meble

dla wszystkich pokoleń i jesteśmy
w stanie zaspokoić gusta oraz
potrzeby zarówno starych i młodszych, dorosłych i dzieci.
Proponujemy meble, które – dzięki nowoczesnym technologiom,
sprawdzonym rozwiązaniom i
najwyższej jakości drewna – są
gwarancją funkcjonalności oraz
długiego, komfortowego użytkowania. Jednocześnie każdy mebel
i każda kolekcja wyróżniają się
przemyślanymi i dopracowanymi
w szczegółach projektami, a także
perfekcyjnym wykończeniem. Meble skrzyniowe Unimebel to nasz
duma i chluba. Prezentujemy je
dla Państwa z ogromną radością.
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jadalnia > pokój dzienny

NEW

PINE

4
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PINE

Meble dostępne w wielu w ybar wieniach. Szc zegó ł y zobac z na stronie 43.

www.unimebel.pl

Naturalnie, że drewniane
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PINE

frezowana krawędź stołu

6

wysokie, metalowe nóżki

szuflady drewniane i bejcowane również wewnątrz
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PINE
dostępne modele:

szafka RTV [N-3]
szer. 150 | gł. 46 |
wys. 56 cm

szafa 2D [N-5]
szer. 100 | gł. 60 |
wys. 200 cm

witryna [N-6]
szer. 100 | gł. 46 |
wys. 193,5 cm

witryna [N-3]
szer. 90 | gł. 46 |
wys. 130 cm

komoda [N-8]
szer. 163 | gł. 41 |
wys. 74 cm

komoda [N-9]
szer. 140 | gł. 41 |
wys. 90 cm

komoda [N-1]
szer. 70 | gł. 41 |
wys. 104 cm

stół rozkładany [S-17]
szer. 160-200 | gł. 90 |
wys. 78 cm
www.unimebel.pl

stół po rozłożeniu

Naturalnie, że drewniane

szafka [N-2]
szer. 110 | gł. 41 |
wys. 74 cm

witryna [N-7]
szer. 90 | gł. 46 |
wys. 130 cm

krzesło K-35
szer. 67 | gł. 88 |
wys. 103 cm
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NEW

pokój dzienny > jadalnia

MESSING

dostępne modele:

Komoda [S-1]
szer. 150 | gł. 48 | wys. 104 cm

Nadstwaka [S-2]
szer. 145 | gł. 35 | wys. 79 cm

Witryna [S-7]
szer. 80 | gł. 43 | wys. 190 cm

Witryna [S-8]
szer. 60 | gł. 43 | wys. 160 cm

Komoda [S-5]
szer. 100 | gł. 48 | wys. 104 cm

Szafka [3D S-6]
szer. 150 | gł. 48 | wys. 85 cm

Szafka RTV [S-4]
szer. 150 | gł. 48 | wys. 67 cm

Ława [S-3]
szer. 100 | gł. 60 | wys. 50 cm
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NEW

jadalnia

JADALNIA

wygodne, tapicerowane siedzisko krzesła

frezowane krawędzie

wysoki standard wykończenia szuflad

dostępne modele:

stół rozkładany
szer. 67-110 | gł. 88 |
wys. 103 cm
www.unimebel.pl

krzesło K-35
szer. 67 | gł. 88 |
wys. 103 cm

półka wiszca
szer. 67 | gł. 88 |
wys. 103 cm
Naturalnie, że drewniane

kredens NATURAL [A-33]
szer. 152,1 | gł. 42 | wys. 200 cm
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jadalnia > pokój dzienny > sypialnia

NEW

LOFT
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LOFT

Meble dostępne w wielu w ybar wieniach. Szc zegó ł y zobac z na stronie 43.

www.unimebel.pl

Naturalnie, że drewniane
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LOFT

czarne, metalowe nogi

12

frezowana krawędź blatu stołu

czarne uchwyty nawiązujące do nóg

katalog mebli skrzyniowych 2021

LOFT
dostępne modele:

panel TV [4]
szer. 185 | gł. 4,4 | wys. 124 cm

ława [X]
szer. xxx
gł. xx
wys. xxx cm

komoda [7]
szer. 132,6
gł. 50
wys. 100 cm

witryna [8]
szer. 140
gł. 42
wys. 91,5 cm

szafka [9]
szer. 80
gł. 42
wys. 91,5 cm

szafka RTV [4]
szer. 185
gł. 42
wys. 55 cm

szafa 2D [10]
szer. 100
gł. 60
wys. 200 cm

regał [12]
szer. 60
gł. 42
wys. 193 cm

szafka nocna [15]
szer. 42
gł. 42
wys. 55 cm

łóżko [14]
szer. 169
gł. 209
wys. 80 cm

szafka RTV [2]
szer. 120 | gł. 42 | wys. 55 cm
szafka RTV [3]
szer. 150 | gł. 42 | wys. 55 cm

witryna [11]
szer. 100
gł. 42
wys. 193 cm

regał [13]
szer. 80
gł. 42
wys. 193 cm

witryna [16]
szer. 59
gł. 42
wys. 146,5 cm

stół rozkładany
szer. xxx
gł. xx
wys. xxx cm
www.unimebel.pl

stół po rozłożeniu

Naturalnie, że drewniane

szafka [1]
szer. 80
gł. 42
wys. 91,5 cm

komoda [6]
szer. 90
gł. 50
wys. 100 cm

krzesło K-35
szer. 67
gł. 88
wys. 103 cm
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jadalnia > pokj dzienny

fit

IMPRESJA
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IMPRESJA

Meble dostępne w wielu w ybar wieniach. Szc zegó ł y zobac z na stronie 43.

www.unimebel.pl

Naturalnie, że drewniane
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IMPRESJA

stół okrągły

16

regulowana wysokość ławy

frezowane krawędzie stołu
katalog mebli skrzyniowych 2021

IMPRESJA
dostępne modele:

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

szafka RTV Impresja [J-4]
szer. 150 | gł. 48 | wys. 55 cm

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

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

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

ława Impresja (regulacja wysokości)
szer. 110 | gł. 70 | wys. 58-77 cm

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

www.unimebel.pl

krzesło [K-18]
szer. 46 | gł. 62 |
wys. 92 cm

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

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

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

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

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

kwietnik Impresja
szer. 70,5 | gł. 30,5 | wys. 55 cm

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

Naturalnie, że drewniane

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

SILVER
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SILVER

Meble dostępne w wielu w ybar wieniach. Szc zegó ł y zobac z na stronie 43.

www.unimebel.pl

Naturalnie, że drewniane
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SILVER

dostępne modele:

szafka RTV mała [P-26]
szer. 120 | gł. 42 |
wys. 72 cm

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

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

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

półki [P-27]
szer. 25 | gł. 20 |
wys. 99 cm

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

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

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

szafka RTV duża [P-28]
szer. 178 | gł. 42 | wys. 53,5 cm
lustro [P-29]
szer. 50
gł. 2,5
wys. 130 cm
wieszak [P-30]
szer. 60
gł. 2,5
wys. 130 cm

witryna 1D [P-21] komoda wysoka [P-16] biblioteka [P-23]
szer. 48 | gł. 42 | szer. 63 | gł. 42 |
szer. 90 | gł. 42 |
wys. 190 cm
wys. 213 cm
wys. 108 cm
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szafa 3D [P-19]
szer. 148 | gł. 60 |
wys. 200 cm

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

ławka [P-31]
szer. 110 | gł. 40 | wys. 45 cm

katalog mebli skrzyniowych 2021

SILVER

komoda [P-12]
szer. 50 | gł. 42 |
wys. 128,5 cm

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

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

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

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

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

komoda [P-3]
szer. 130 | gł. 46 | wys. 90 cm

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

stół po rozłożeniu

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

krzesło [P-16]
szer. 43 | gł. 49 |
wys. 106 cm

opcje materaca:
90, 100, 120, 140,
160, 180 cm

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

www.unimebel.pl

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

łóżko [P-14]
szer. 169 | gł. 212 | wys. 106 cm
powierzchnia spania: 160x200 cm

Naturalnie, że drewniane

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

21
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wood

GRAND
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GRAND

Meble dostępne w wielu w ybar wieniach. Szc zegó ł y zobac z na stronie 43.

www.unimebel.pl

Naturalnie, że drewniane

23

GRAND
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GRAND

dostępne modele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szafka RTV mała G-14
szer. 120 | 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

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

opcje materaca:
90 | 120 | 140 | 160 | 180

łóżko [G-15]
szer. 167 | dł. 207 |
wys. 85 cm
www.unimebel.pl

Naturalnie, że drewniane

stół [S-06]
szer. 120 | gł. 70 |
wys. 76 cm
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Quality
design

NATURAL
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NATURAL

Meble dostępne w wielu w ybar wieniach. Szc zegó ł y zobac z na stronie 43.

www.unimebel.pl

Naturalnie, że drewniane
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NATURAL
dostępne modele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28
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NATURAL

lustro [A-9]
szer. 88 | gł. 3,5 |
wys. 81 cm
komoda [A-7]
szer. 89 | gł. 37 |
wys. 75 cm

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

lustro [A-10]
szer. 129,5 | gł. 3,5 |
wys. 81 cm
komoda [A-8]
szer. 127,8 | gł. 37 |
wys. 75 cm

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

lustro bieliźniarki [A-21]
szer. 105,5 | gł. 3,5 |
wys. 90 cm
bieliźniarka [A-20]
szer. 105,5 | gł. 42 |
wys. 103,3 cm

szafa [A-12]
szafa [A-13]
szer. 105,5 | gł. 61 | szer. 152,1 | gł. 61 |
wys. 200 cm
wys. 200 cm

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

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

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

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

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

Warianty krzeseł

[G01]

krzesło [K-01]
szer. 44,5 |
gł. 49 |
wys. 106 cm
www.unimebel.pl

panel wiszący [A-6]
szer. 144 | gł. 16,1 |
wys. 100 cm
szafka rtv [A-5]
szer. 144 | gł. 42 |
wys. 55 cm

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

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

lustro [A-36]
szer. 104,7 | gł. 3,5 |
wys. 81 cm
komoda [A-34]
szer. 105,7 | gł. 42 |
wys. 91,2 cm

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

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

lustro [A-37]
szer. 151,1 | gł. 3,5 |
wys. 81 cm
komoda [A-35]
szer. 152,1 | gł. 42 |
wys. 91,2 cm

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

Warianty drzwi

[G02]

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

[G03]

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

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]

Naturalnie, że drewniane
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wood

MAGIC
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MAGIC

Meble dostępne w wielu w ybar wieniach. Szc zegó ł y zobac z na stronie 43.

www.unimebel.pl

Naturalnie, że drewniane
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MAGIC
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MAGIC
dostępne modele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.unimebel.pl

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

Naturalnie, że drewniane

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

QUEEN
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MAGIC

Meble dostępne w wielu w ybar wieniach. Szc zegó ł y zobac z na stronie 43.

www.unimebel.pl

Naturalnie, że drewniane

35

QUEEN
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QUEEN
dostępne modele:

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

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

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

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

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

www.unimebel.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stół [S-05]
krzesło [K-10]
szer. 140 | dł. 80 | wys. 78 cm szer. 44,5 | gł. 49 |
(1x45)
wys. 98 cm

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

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

szafka nocna [B-26] łóżko [B-20]
szer. 54 | gł. 38 |
szer. 200 | gł. 209,6 | wys. 90 cm
wys. 62 cm
opcje łóżek (160, 140, 120, 100,
80), opcjonalnie z panelem szafki
nocnej

Naturalnie, że drewniane

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

łóżko [B-21]
szer. 200 | gł. 209,6 |
wys. 90 cm
opcje łóżek (180, 140, 120,
100, 80)
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wood

UNICO
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UNICO

Meble dostępne w wielu w ybar wieniach. Szc zegó ł y zobac z na stronie 43.

wyraźne zaokrąglenia w wybranych meblach stabline nóżki

zaokrąglone szuflady

dostępne modele:

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

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

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

szafka RTV [C-3]
szer. 145 | gł. 32,5 | wys. 55 cm
lustro [C-8]
szer. 43 | gł. 3,5 | wys. 59 cm
nadstawka [C-7]
szer. 50,7 | gł. 15,9 | wys. 17 cm

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

www.unimebel.pl

łóżko [C-5]
szer. 190 | gł. 217 |
wys. 85 cm

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

Naturalnie, że drewniane
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indywidual

kuchnie na zamówienie

KUCHNIE

nowoczesny osprzęt w szafkach

40

przemyslane rozwiązania ułatwiające dostęp

funkcjonalne zabudoway małych kuchni
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Kuchnie realizowane są na indywidualne wości realizacyjncyh marki UNIMEBEL.
zamówienie. Prezentowane zestawy są je- Nasze produkty s w 100% z naturalnych
dynie poglądowe i nie wyczerpują możli- surowców o najwyższej jakości.

idealne wypełnienie każdej przestrzeni

www.unimebel.pl

wysoki standard wykończenia szuflad i szaafek

Naturalnie, że drewniane

pełna funkcjonalnosć kuchni

41

KUCHNIE

przemyslane rozwiązania ułatwiające dostęp

42

funkcjonalne zabudoway małych kuchni
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KUCHNIE

idealne wypełnienie każdej przestrzeni

www.unimebel.pl

wysoki standard wykończenia szuflad i szaafek

Naturalnie, że drewniane

pełna funkcjonalnosć kuchni
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NOWY
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STOŁY
Stół to najważniejszy mebel w domu. To miejsce spotkań całej rodziny, znajomych, gości. Stoły marki
Unimebel to solidne produkty na lata. Funkcjonalne rozkładanie pozwoli dopasować go do aktualnych
potrzeb. Najważniejszą zaletą jest jakość wykonania oraz surowca. Prawdziwe drewno i solidny montaż to
gwarancja wygodnego użytkowania.

stół rozkładany [S-17]
szer. 160-200 | gł. 90 |
wys. 78 cm

stół rozkładany LOFT
szer. xx-xx | gł. xx | wys. xx cm

ława Impresja (regulacja wysokości)
szer. 110 | gł. 70 | wys. 58-77 cm

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

stół Impresja [S-13]
szer. 140 | gł. 70 | wys. 74 cm

stół Impresja
[S-14] szer. 185 | gł. 95 | wys. 74 cm

stół rozkładany [S-04]
szer. 180-270 | dł. 100 | wys. 78 cm
(2x45)

stół rozkładany [S-05]
szer. 140-185 | dł. 80 |
wys. 78 cm (1x45)

stół rozkładany
szer. 67-110 | gł. 88 |
wys. 103 cm

stół rozkładany [S-08]
szer. 90-180 | gł. 80 |
wys. 78 cm (2x45 cm)

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

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

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

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

www.unimebel.pl

Naturalnie, że drewniane

stół rozkładany
Impresja [S-15]
szer. 140-185 | gł. 80 |
wys. 74 cm (1x45)
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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.

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 k-06
szer.44,5 | gł.49 | wys.98 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
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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

dostępne dwie
wersje krzesła:
- obrotowa
- stała

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-31
szer.64 | gł.71 | wys.93 cm
gł. siedziska 45 cm
wys. siedziska 45 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

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

krzesło K-35
szer.50 | gł.61 | wys.94 cm
gł. siedziska 44 cm
wys. siedziska 48 cm

www.unimebel.pl
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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.

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-47
szer.120 | gł.80 | wys.55 cm
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stolik queen d-48
szer.97,5 | gł.97,5 | wys.54,5 cm

stolik queen d-49
Ø63 cm | wys.55 cm

stolik queen d-50
szer.102 | gł.62 | wys.55 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.60 | 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

ława d-86
szer.116 | gł.62 | wys.47,5 cm

ława d-87
Ø65 cm | wys.37,5 cm

ława d-88
Ø50 cm | wys.45 cm

ława d-89
Ø70 cm | wys.50 cm

kwietnik 40
wysokość kwietnika: 40 cm

kwietnik 60
wysokość kwietnika: 60 cm

kwietnik d-4
szer.74 | gł.44 | wys.57 cm

wieszak d-3
szer.68 | wys.184 cm

www.unimebel.pl
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WYBARWIENIA
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. Wszystkie stosowane środki w postaci
bejc, lakierów, olejów oraz wosków są bezpieczne zarówno dla użytkowników mebli, jak i dla środowiska
naturalnego.

Bejce

sosna

dąb
naturalny

dąb

czereśnia
jasna

czereśnia

czereśnia
antyczna

buk

olcha

orzech
jasny

orzech

orzech
ciemny

mahoń

U

nikalny. Najlepsze
gatunki certyfikowanego
drewna jesionowego i
bukowego, sezonowane
minimum 7 lat w
naturalnych warunkach
zewnętrznych.
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N

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

I

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

M

istrzostwo.
Naszym największym
atutem jest są
doświadczeni fachowcy.
Na każdym etapie
produkcji zatrudniamy
specjalistów, najlepszych
w swoim fachu.
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JAKOŚĆ
Jakość mebli UNIMEBEL to także to czego nie widać na pierwszy rzut oka. Produkowane są z najwyższej jakości naturalnego
surowca jakim jest drewno. To Gwarancja bezproblemowego użytkowania mebli przez wiele lat. Stosujemy drewno najwyższej
jakości sezonowane wiele sezonów. Cały proces pozyskiwania surowca nadzorujemy co gwarantuję najwyższą jakość końcowego
produktu. Po prostu – w naszych meblach nie mamy nic do ukrycia. Jedyną wadą naszych produktów jest to, że nasz przeżyją.

Olejowsoki

biała

drewno
naturalne

jasny
dąb

teak

teak
whiskey

dąb
bezbarwny

dąb
antique

orzech

mahoń

drewno
owocowe

orzech
ciemny

whiskey

E

tapowość.
Drewno jest starannie
selekcjonowane. Do
dalszej obróbki zostaje
dopuszczony wyłącznie
surowiec, który nie
posiada żadnych skaz.

www.unimebel.pl

B

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

E

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

Naturalnie, że drewniane

L

akiery. Szeroka
paleta kolorystyczna
bejc i lakierów. Starannie
wybrane kolory
doskonale kompnuję się
z naturalnym usłojeniem
drewna.
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Fabryka Mebli UNIMEBEL Jan Mucha informuje, iż wzory wszystkich produktów przedstawionych w niniejszej ofercie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001,
nr.49, poz.508 z późn. zm.). Produkcja, oferowanie do sprzedaży oraz sprzedaż mebli o wyglądzie odpowiadającym
wyglądowi mebli zaprezentowanych w ofercie bez zgody Fabryki Mebli UNIMEBEL Jan Mucha stanowi naruszenie
praw z rejestracji wzorów 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
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. Ze
względu na technikę druku, kolory mebli na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Edycja styczeń 2021.

Fabryka Mebli UNIMEBEL Jan Mucha | ul. Kamienna 28 | 63-500 Ostrzeszów | Polska |
+48 62 586 06 38 | unibiuro@unimebel.pl | www.unimebel.pl

SALON MEBLOWY
ul. Czysta 4
26-600 Radom
tel. 048 385 88 93
fax. 048 385 88 94
kom. 790 897 732

