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O NAS NASI
KONSULTANCI

LEGENDA

PRODUCENT
MEBLI

NASZE ATUTY

Jesteśmy firmą rodzinną, która od 
samego początku swojej działal-
ności na pierwszym miejscu stawia 
jakość wykonania. Do produkcji 
mebli wykorzystujemy tylko najlep-
sze surowce naturalne. Bazując na 
zdobytym do tej pory doświadcze-
niu dopasowujemy naszą ofertę do 
indywidualnych potrzeb, upodo-
bań i wymagań naszych klientów.

tel.  794 060 060 
tel.  790 358 919

www.meble-wanat.pl
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FADO BOK 1

Komplet wypoczynkowy 
Fado to połączenie kom-
fortu i nowoczesności. Bar-
dzo duży wybór elemen-
tów pozwala na dobranie 
i dopasowanie idealnego 
zestawu do pomieszcze-
nia i gustu każdego klienta. 
Zestaw zawiera funkcję re-
laks, która może być zasila-
na akumulatorem, posiada 
barek oraz dwa miejsca na 
kubki i lampkę, której świa-
tło pozwoli na komfortowe 
czytanie książki bez uczucia 
zmęczenia oczu. Zestaw stoi 
na wysokich nogach, któ-
re dostępne są w kolorze 
chromowym lub czarnym.
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MECO 

Prostota stylu i delikatny no-
woczesny wygląd to cechy, 
które idealnie oddają wygląd 
wypoczynku Meco. Szerokie 
i miękkie siedzisko gwaran-
tuje komfort użytkowania, 
a możliwość regulowania za-
główków dodatkowo pod-
nosi jego standard. Mnogość 
elementów wypoczynku daje 
możliwość dostosowania go 
do potrzeb bardzo wymaga-
jących użytkowników, dzięki 
czemu będzie pasował do 
każdego pomieszczenia. Wy-
sokie nogi, na których stoi 
wypoczynek dają możliwość 
zadbania o czystość pod wy-
poczynkiem.



Nowoczesny design zestawu 
Salvo to rozwiązanie idealne 
dla tych, którzy doskonale 
wiedzą czego oczekują od 
wypoczynku i chcą mieć dużą 
możliwość ingerencji w jego 
dopasowanie do swoich po-
trzeb. Regulowane zagłówki 
dają możliwość podnoszenia 
ich do idealnej dla każdego 
wysokości, szerokie siedzisko 
pozwala przyjąć wygodną 
pozycję podczas użytkowa-
nia, a funkcja z regulowanym 
podnóżkiem podnosi komfort 
użytkowania będąc idealnym 
rozwiązaniem dla najbardziej 
wymagających. Solidna pod-
stawa wypoczynku gwaran-
tuje jego użytkowanie przez 
wiele lat.

SALVO
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TERNI jest kompletem wypo-
czynkowym pasującym do 
każdego nowoczesnego wnę- 
trza. Dzięki możliwościom kom-
binacji możemy dobrać jego 
idealną postać. Regulowa-
ne zagłówki zdecydowanie 
poprawiają komfort wypo-
czynku. TERNI dostępny jest
w szerokiej gamie kolorystycz-
ne skór naturalnych oraz wyso-
kiej jakości tkanin.

TERNI
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Rozwiązaniem idealnym dla 
bardzo wymagających jest 
wypoczynek Veretto. Charak-
teryzuje się on między innymi 
sprężystym szerokim siedzi-
skiem, wysokimi oparciami 
i teleskopowymi regulowany-
mi zagłówkami, które można 
dostosować indywidualnie 
do swoich potrzeb. Niewąt-
pliwym atutem jest funkcja 
relaks, czyli regulowane pod-
nóżki, dzięki której można przy-
jąć bardzo wygodną pozycję, 
a użytkowanie zestawu Veret-
to staje się niewypowiedzianą 
przyjemnością.

VERETTO
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Nowoczesny komplet wy-
poczynkowy z subtelnymi 
elementami włoskiego stylu. 
Zestaw cechują: delikatnie 
zaokrąglone kształty i wyso-
kie nóżki, ułatwiające utrzy-
mywanie podłogi w czy-
stości. Na życzenie klienta 
instalujemy relaks elektrycz-
ny, czyli opcję rozkładania 
podnóżka i zagłówka za do-
tknięciem przycisku.

I TALO
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VENAFRO to model wkracza-
jący w całkowicie inną, nową 
sferę wyglądu idącą w parze 
z komfortem wypoczynku. 
Prosta nowoczesna forma. 
Wysokie nogi zestawu dodają 
ogromnej lekkości konstrukcji 
mebla. Regulowane zagłów-
ki pozwalają każdej osobie 
odnaleźć wygodą pozycję. 
Model dostępny w różnych 
wymiarach narożnikach, jak 
i jako sofa 3 i 2 osobowa oraz 
fotel. VENAFRO dostępny w 
ogromnej gamie kolorystycz-
nej skór jak i tkanin.

VENAFRO
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LAVIANO jest kompletem 
wypoczynkowym o nowo-
czesnym designie idealnie 
komponującym się z minima-
listycznym wnętrzem. Jego 
ogromną zaletą są przesu-
wane oparcia, dzięki którym 
możemy poprawić komfort 
użytkowania odnajdując naj-
lepszą dla siebie pozycję do 
wypoczynku. Swój charakte-
rystyczny wygląd zawdzięcza 
prostemu szyciu i metalowym 
nóżkom, jako opcja przecho-
dzące przez bok. Komplet LA-
VIANO jest dostępny w formie 
kanapy 3-osobowej, kanapy 
2-osobowej, fotela i narożnika 
w szerokiej gamie skór natural-
nych lub tkanin. Ze względu na 
zastosowane w nim rozwiąza-
nia, nie ma możliwości zamon-
towania funkcji spania.

LAVIANO
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CASSINO

Cassino model przedstawiają-
cy nowy całkowicie inny lekki 
design. Swobodne poduszki 
pozwolą na znalezienie od-
powiedniej pozycji oparcia, 
a w połączeniu z bardzo mięk-
kim siedziskiem daje niesamo-
wity komfort każdej osobie. 
Model cechują nowoczesne 
wysokie nogi i delikatna kon-
strukcja. Cassino dostępny jest 
jako narożnik oraz kanapa czy 
fotel.
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VIGO

VIGO to mebel o sporych 
możliwościach. Regulowane 
zagłówki i podłokietniki po-
zwalają na idealne dopaso-
wanie. Ponadto szerokie moż-
liwości kombinacji umożliwiają 
budowę narożnika. Charak-
terystyczne, trójkątne nogi 
dopełniają całości. VIGO do-
stępny jest w szerokiej gamie 
kolorystyczne skór naturalnych 
oraz wysokiej jakości tkanin.
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COLORADO jest zestawem 
o nietuzinkowym wyglądzie. 
Charakterystyczne nogi nada-
ją mu nowoczesny klimat, na-
tomiast regulowane zagłówki 
jeszcze bardziej podwyższają 
wygodę. Sporym ułatwieniem 
wyboru, jest duża możliwość 
kombinacji. Ponadto istnieje 
możliwość zamontowania ze-
stawu AUDIO w części naroż-
nej lub w barku.

COLORADO

13www.meble-wanat .pl
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VERBATIM

To nowoczesność na naj-
wyższym poziomie. Posiada 
niezwykle miękkie poduszki 
siedzenia i odpowiednio wy-
profilowane wysokie oparcie 
z regulowanymi zagłówkami. 
Komfortu w użytkowaniu do-
pełnia możliwość zamówienia 
elektrycznie rozkładanego 
podnóżka i osobno regulowa-
nego elektrycznie zagłówka, 
co daje możliwość przyjęcia 
idealnej pozycji do wypoczyn-
ku. Dostępny w formie naroż-
nika, kanapy i fotela w szero-
kiej gamie kolorystycznej skór 
naturalnych i wysokiej jakości 
tkanin.



Zachwyca prostą czysta for-
mą. Charakteryzuje się niepo-
wtarzalnym wyglądem dzięki 
minimalnej ilości przeszyć. Nie-
zwykłą wygodę zapewniają 
sprężyste poduszki siedzenia 
oraz regulowane zagłówki. 
Ogromną zaletą tego mode-
lu jest możliwość zamówienia 
elektrycznego rozkładania. 
Dzięki zastosowanym mecha-
nizmom można osobno usta-
wić zagłówek oraz rozłożyć 
podnóżek co jeszcze bardziej 
podwyższa wygodę użytko-
wania i zapewnia relaks. Do-
stępny w formie narożnika, ka-
napy i fotela w szerokiej gamie 
kolorystycznej skór naturalnych 
i wysokiej jakości tkanin.

ISOTTA
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PRELUDIO

Nowoczesny komplet wypo-
czynkowy do nowoczesnych 
wnętrz. Preludio to perfekcyj-
nie zaprojektowane meble 
do salonu, z regulowanymi 
zagłówkami i możliwością za-
instalowania elektrycznie regu-
lowanych podnóżków. Umoż-
liwiają każdej siedzącej osobie 
przyjęcie wygodnej pozycji 
oraz cechują się doskonale do-
branym stopniem miękkości. 
Zestaw wypoczynkowy Pre-
ludio to kanapa 3-osobowa 
i 2-osobowa, fotel oraz naroż-
nik. Umożliwiamy dobór róż-
nych kombinacji elementów, 
a także wybór spośród zróżni-
cowanych kolorystycznie skór 
naturalnych i tkanin obicio-
wych.
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SOUND

SOUND jest narożnikiem o sze-
rokich możliwościach konfigu-
racyjnych, co zdecydowanie 
ułatwia wybór najlepszej dla 
siebie opcji. Wygoda i atrak-
cyjny, nowoczesny wygląd to 
jego największe zalety. Ponad-
to istnieje możliwość zamonto-
wania zestawu AUDIO w czę-
ści narożnej lub w barku.

17www.meble-wanat .pl



CINEMA jest zestawem wypo-
czynkowym o nowoczesnym 
charakterze. Swój niepowta-
rzalny wygląd zawdzięcza 
prostym szyciom i regulowa-
nym zagłówkom z ukrytymi 
zawiasami. Ogromny wybór 
konfiguracji sprawia, że można 
go dopasować do każdego 
wnętrza. Ponadto istnieje moż-
liwość zamontowania zestawu 
AUDIO w części narożnej lub
w barku.

CINEMA
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NAPOLI

NAPOLI swój niepowtarzalny 
wygląd zawdzięcza różnego 
rodzaju bokom oraz regulo-
wanym zagłówkom. Szerokie 
możliwości kombinacji pozwa-
lają na stworzenie narożnika. 
Minimalna ilość przeszyć na-
daje mu delikatności. NAPOLI 
dostępny jest w szerokiej ga-
mie kolorystyczne skór natu-
ralnych oraz wysokiej jakości 
tkanin.

19www.meble-wanat .pl



MASSIMO

Nowoczesny komplet wypo-
czynkowy model MASSIMO 
wyróżnia prosta i regularna 
bryła. Dużym atutem komple-
tu wypoczynkowego są regu-
lowane zagłówki zapewnia-
jące niepowtarzalny komfort 
użytkowania. Komplet wypo-
czynkowy MASSIMO dobrze 
komponuje się z nowocze-
snym stylem wnętrza.
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Nowoczesny komplet wypo-
czynkowy model MASSIMO 
wyróżnia prosta i regularna 
bryła. Dużym atutem komple-
tu wypoczynkowego są regu-
lowane zagłówki zapewnia-
jące niepowtarzalny komfort 
użytkowania. Komplet wypo-
czynkowy MASSIMO dobrze 
komponuje się z nowocze-
snym stylem wnętrza.

MASSIMO

21www.meble-wanat .pl



BOSTON

To mebel dla najbardziej wy-
magających, o czym świad-
czy duża mnogość kombinacji 
wielkościowych, jak i możli-
wość wyboru różnego rodzaju 
przeszyć. Dostępny jest w sze-
rokiej gamie kolorystycznej skór 
i tkanin.

22 producent  mebl i



ORLANDO jest kompletem 
wypoczynkowym przeznaczo- 
nym do nowoczesnych 
wnętrz. Mnogość kombinacji  
pozwala na zbudowanie na-
rożnika. Dzięki regulowanym 
zagłówkom i szerokim bokom 
zyskuje na wygodzie. Cha-
rakterystyczne przeszycia na 
siedziskach dodają mu kla-
sy. ORLANDO dostępny jest
w szerokiej gamie kolorystycz-
ne skór naturalnych oraz wyso-
kiej jakości tkanin.

ORLANDO
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RAVI

Zestaw wypoczynkowy Ravi 
to włoski styl, duże możliwości 
personalizacji oraz doskonała 
jakość wykonana. Rozsiądź 
się wygodnie i zrelaksuj, z ła-
twością dostosowując elektro-
nicznie sterowane oparcia do 
swoich potrzeb. Silikonowe wy-
pełnienie pozwala każdemu 
użytkownikowi przyjąć zdrową, 
komfortową pozycję. Komplet 
jest dostępny także w warian-
cie z funkcją spania. Umożli-
wiamy wybór tapicerki skórza-
nej lub materiałowej. Ravi to 
wysokiej klasy propozycja dla 
osób oczekujących najwyższej 
jakości.
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Komplet wypoczynkowy Ripoli 
to estetyka, wygoda i najwyż-
sza jakość wykonania. Opar-
cia posiadają wypełnienie sili-
konowe, które dostosowuje się 
do kształtu sylwetki, pozwala-
jąc na komfortowy relaks. Po-
ziom twartości zarówno oparć, 
jak i siedzisk został wyważony 
z myślą o zdrowiu kręgosłupa 
oraz mięśni. Oferujemy zestaw 
w wersji z obiciem z tkaniny lub 
skóry, w różnych wariantach 
kolorystycznych. Ripoli nie po-
siada funkcji spania. 

R IPOLI
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CALVI

Miękki, przytulny i niezwy-
kle wygodny. Odpowied-
nio wyprofilowane wyso-
kie oparcie oraz delikatne 
zaokrąglone kształty to 
kolejne atuty tego mode-
lu. Dobrze komponuje się 
w każdym wnętrzu. Kom-
fortu w użytkowaniu doda-
je możliwość zamówienia 
elektryczne rozkładanego 
podnóżka. Dostępny jest 
w formie narożnika, kanapy 
i fotela w szerokiej gamie ko-
lorystycznej skór naturalnych 
i wysokiej jakości tkanin.
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CAPRI

Komplet wypoczynkowy CA-
PRI, to nowoczesność uchwy-
cona w prostej formie, łagodna 
charakterystyka i zaskakująca 
wygoda. Jego dodatkowym 
atutem jest możliwość łączenia 
dwóch kolorów, dzięki temu 
jeszcze łatwiej jest wpasować 
go do każdego wnętrza. CA-
PRI dostępny jest w formie sofy 
3-osobowej, 2-osobowej, pufy, 
fotela i narożnika w szerokiej 
gamie skór naturalnych lub 
tkanin. Ze względu na jego 
budowę, nie ma możliwości 
zamontowania funkcji spania.
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SISTO

To miękkość, przytulność 
i funkcjonalność. Zachwyca 
delikatnymi zaokrąglonymi 
kształtami dzięki czemu do-
pasuje się do każdego wnę-
trza nowoczesnego jak i kla-
sycznego. Charakteryzuje 
się wysokim niesamowicie 
wygodnym oparciem jak 
i miękkimi poduszkami na 
podłokietnikach. W mode-
lu tym została zastosowana 
funkcja spania codzienne-
go i pojemny schowek na 
pościel. Dostępny w szero-
kiej gamie kolorystycznej 
skór naturalnych i wysokiej 
jakości tkanin.
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LARI

Wyjątkowo wygodny, nowo-
czesny wypoczynek o nie- 
wielkich wymiarach. O jego 
wyjątkowości świadczy nie-
samowita funkcjonalność, 
dzięki zastosowaniu rozkła-
danego łóżka do codzien-
nego spania oraz pojem-
nego schowka na pościel. 
Idealny do każdego wnętrza.
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BARGINI 

Esencja zdrowego relak-
su. Komplet wypoczyn-
kowy Bargnini to zestaw 
inspirowany włoską szko-
łą designu. Jest dostępny 
w dwóch wariantach: z obi-
ciami ze skóry oraz tkanin. 
Posiada elektrycznie stero-
wane oparcia oraz zagłów-
ki, których kąt jest ustawia-
ny manualnie. Doskonale 
wyprofilowany kształt oraz 
duże możliwości regulacji 
sprawiają, ze Bargnini przy-
padnie do gustu osobom 
o różnym wzroście czy pro-
porcjach ciała. Komplet 
bez opcji spania.
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SIENA I

SIENA I to prosta bryła podło-
kietników w zderzeniu z mięk-
kim, wygodnym siedziskiem
i oparciem. Nowoczesny kom-
plet wypoczynkowy SIENA I 
zachwyca zarówno formą jak 
i komfortem użytkowania.

31
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MILANO

MILANO dzięki swej miękkości
i wygodzie zapewnia niezapo-
mniane chwile relaksu, a uni-
wersalna bryła tego modelu 
dopasowuje się do wnętrz kla-
sycznych jak i nowoczesnych. 
Oferujemy mnogość kombi-
nacji.
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GENNARO

GENNARO to czysta, niewy-
muszona forma, która współ-
gra z miękkim, przytulnym 
siedziskiem i oparciem. Swo-
bodne poduszki pozwalają 
na uzyskanie idealnej pozycji 
półsiedzącej jak i siedzącej. 
Zestaw pasujący do każdego 
wnętrza, a dzięki mnogości 
kombinacji wymiarów pomie-
ści się w każdym pomieszcze-
niu.

33www.meble-wanat .pl
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BIANCO to zestaw niezwykle 
komfortowy. Dzięki funkcji relax 
możemy przyjąć idealną po-
zycję do wypoczynku. Prosta 
forma doskonale odnajdzie się
w nowoczesnych wnętrzach.

B IANCO
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RELAX to wygoda i funkcjo-
nalność na wysokim pozio-
mie. Komplet wypoczynkowy 
RELAX został zaprojektowany 
w myśl zasady „odpoczyn-
ku, relaksu i chwili dla siebie”. 
Jego wygląd zachęca to wy-
poczynku, a funkcja relax do-
pełnia tego efektu. Idealnie 
sprawdzi się w każdym rodzaju 
wnętrza, ciesząc komfortem 
użytkowania. Elementy skła-
dające się na komplet wypo-
czynkowy to: kanapa 2-oso-
bowa, kanapa 3-osobowa 
oraz fotel.

RELAX
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To model niezwykle komforto-
wy. Dostępny jest w formie ka-
napy 3-osobowej , 2-osobowej 
i fotela. Fotel jest rozkładany
i może posiadać dodatkowo 
opcje bujania i obrotu. Każda 
sofa 3-osobowa i 2-osobowa 
posiada 2 siedziska z funkcją 
relax, dzięki którym możemy 
przyjąć idealną pozycje do 
wypoczynku. Posiada do-
brze wyprofilowane, wygod-
ne podłokietniki i zagłówki. 
Jest ozdobą każdego salonu.

RELAX
NOWOCZESNY

36 producent  mebl i
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FLASH SPARKLER

CASATTA CERANO LINATE

SUSAPANDILOOSUNA

STOŁY Z L ITEGO DREWNA

STOŁY FORNIROWANE, ROZKŁADANE
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LAYLA

SABINE 1

MERLO 1

CAPRONA

FEBO 1

MERLO 3

SAMOA

FEBO 2

LUGO 1

SORA

KENYA

LUGO 2
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T IVOLI 1

VEILA 1

TIVOLI 2

VEILA 2

BOGATA OFERTA ŁAW I  STOLIKÓW

MILEO 1

NARNI

MILEO 2

ROMANO
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BOSS 
Fotel obrotowy - połącze-
nie chromowanej podstawy
z opływowym kształtem zado-
woli amatorów nowoczesnych 
form. Dostępny w skórze natu-
ralnej oraz tkaninie.

SALSA
Nowoczesny fotel kubełkowy, 
obrotowy na aluminiowej nóż-
ce, z możliwością zamówienia 
nóżki chromowanej Idealnie 
komponuje się z nowoczesnymi 
wypoczynkami. Dostępny w skó-
rze naturalnej oraz tkaninie.

CIVITA 

Stylowe skórzane łóżko Civita 
to unikalny model z wnęką na 
książki w zagłówku. Idealny, 
praktyczny wybór dla miłośni-
ków literatury oraz osób szu-
kających wysmakowanych, 
oryginalnych mebli. Umoż-
liwiamy także wybór wersji 
z tapicerką z tkaniny Mystic lub 
Carabu.

234 - dla
materaca o dł. 200 cm 182 - dla materaca

o szer. 160 cm

11
1 

cm

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:

• 140 - łóżko ma wymiar 162 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 182 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 202 cm
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233 - dla
materaca o dł. 200 cm

223 - dla
materaca o dł. 200 cm

182 - dla materaca
o szer. 160 cm

182 - dla materaca
o szer. 160 cm

10
1 

cm

10
6 

cm

FONDI 

Nowoczesne łóżko z wysokim 
zagłówkiem i metalowymi 
elementami, które w ciekawy 
sposób przełamują kolorystykę 
i pełnią funkcję ozdobną. Łóż-
ko Fondi jest dostępne w kilku 
wariantach, z obiciami ze skór 
naturalnych lub wysokiej klasy 
tkanin Mystic i Carabu.

NORICA 

Białe tapicerowane łóżko No-
rica pasuje do niemal każdej 
sypialni. Neutralna kolorystyka 
i delikatne kształty komponują 
się nie tylko z nowoczesnymi 
wnętrzami. Wysoki zagłówek 
znakomicie się prezentuje i za-
pewnia komfort użytkowania. 
Obicia ze skór naturalnych lub 
wysokiej jakości tkanin są trwa-
łe i przyjemne w dotyku.

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:

• 140 - łóżko ma wymiar 162 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 182 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 202 cm

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:

• 140 - łóżko ma wymiar 162 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 182 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 202 cm
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11

31
8

104

223
dla materaca

o dł. 200
182

dla materaca
o szer. 160

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:

• 140 - łóżko ma wymiar 162 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 182 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 202 cm

104 - wys. z podniesionym
zagłówkiem

182
dla materaca
o szer. 160

260
dla materaca o dł. 200

87
wys. z

opuszczonym
zagłówkiem

48

31

8

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:

• 140 - łóżko ma wymiar 162 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 182 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 202 cm

CORSO

CORSO to niezwykle eleganc-
kie łóżko z bardzo ciekawym 
przeszyciem zagłówka. Ide-
alnie nadaje się do sypialni 
urządzonej w nowoczesnym 
stylu. CORSO dostępne jest w 
szerokiej gamie kolorystyczne 
skór naturalnych oraz wysokiej 
jakości tkanin.

MASSIMO

MASSIMO  jest łóżkiem prze-
znaczonym do nowoczesnych 
sypialni. Prosta forma i regu-
lowane zagłówki, to najważ-
niejsze elementy charakte-
rystyczne dla tego modelu. 
MASSIMO dostępne jest w sze-
rokiej gamie kolorystyczne skór 
naturalnych oraz wysokiej ja-
kości tkanin.
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182
dla materaca
o szer. 160

223
dla materaca
o dł. 200

85
11

8

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:

• 140 - łóżko ma wymiar 162 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 182 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 202 cm

182
dla materaca
o szer. 160

223
dla materaca
o dł. 200

11
104

31
8

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:

• 140 - łóżko ma wymiar 162 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 182 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 202 cm

PORTO

PORTO to nowoczesne łóżko 
z bardzo ciekawym szyciem 
zagłówka w kształt kostki. Do-
datkowo rama posiada szycia 
nawiązujące do zagłówka. 
Całość wygląda bardzo ele-
gancko. PORTO dostępne jest 
w szerokiej gamie kolorystycz-
nej skór naturalnych oraz wy-
sokiej jakości tkanin.

SILVIA

SILVIA jest bardzo prostym
w budowie łóżkiem. Głównym 
elementem charakterystycz-
nym jest zagłówek z przeszy-
ciami w kształcie prostokątów. 
SILVIA dostępne jest w szerokiej 
gamie kolorystycznej skór na-
turalnych oraz wysokiej jakości 
tkanin.
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w w w . m e b l e - w a n a t . p l

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcji, kolorów, funkcji i wymiarów.
Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprezentowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych.

Salon Firmowy
KATOWICE

40-315 Katowice
CH Roździeń
ul. Aleja Roździeńskiego 201

Godziny otwarcia:

pon - pt
sobota
niedziela
(handlowa)

tel. 792 845 487

1000 - 1900

1000 - 1700

1100 - 1600

Salon Firmowy
WOŹNIKI

42-289 Woźniki,
Salon Firmowy 
ul. Dworcowa 51

Godziny otwarcia:

pon - pt
sobota
niedziela
(handlowa)

tel. 530 823 198

1000 - 1900

1000 - 1700

1000 - 1500

Salon Firmowy
WARSZAWA

00-839 Warszawa
CH JUPITER
CENTRUM, ul. Towarowa 22

Godziny otwarcia:

pon - pt
sobota
niedziela
(handlowa)

tel. 793 060 060

1000 - 2000

1000 - 2000

1000 - 1700

Salon Firmowy
TORUŃ

87-100 Toruń
Galeria Wnętrz AMC
ul. Lelewela 33

Godziny otwarcia:

pon - pt
sobota
niedziela
(handlowa)

tel. 881 748 636

1000 - 2000

1000 - 2000

1000 - 1600

Salon Firmowy
GLIWICE

44-100 Gliwice
Galeria Wnętrz ReForma
Ul. Pszczyńska 192

Godziny otwarcia:

pon - pt
sobota
niedziela
(handlowa)

tel. 575 676 306

1000 - 1900

1000 - 1900

1200 - 1900
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