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Jesteśmy firmą rodzinną, która od
samego początku swojej działalności na pierwszym miejscu stawia
jakość wykonania. Do produkcji
mebli wykorzystujemy tylko najlepsze surowce naturalne. Bazując na
zdobytym do tej pory doświadczeniu dopasowujemy naszą ofertę do
indywidualnych potrzeb, upodobań i wymagań naszych klientów.

tel. 794 060 060
tel. 790 358 919

N A S ZE ATUT Y

P R O D UCE N T
MEBL I

L EGE N D A
zestaw modułowy

pufa do kompletu

skóra

tkanina

pianka
wysokoelast. HR

granulat silikonowy

mnogość kombinacji

funkcja spania
okazjonalnego

funkcja spania
codziennego

zagłówki regulowane
elektrycznie

zagłówki
regulowane

funkcja relaks

funkcja relaks
elektryczny

tolerancja
wymiarów +/- 4cm
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Wysoka Jakość

Z NAMI
WYGODNIEJ

producent mebli

AURI
Zestaw wypoczynkowy Auri
został zaprojektowany z myślą
o minimalistycznym designie
nowoczesnego domu. Jego
lekka, prosta konstrukcja doskonale sprawdzi się zarówno
w dużym przestronnym salonie, jak i mniejszym pokoju
dziennym. Ergonomiczne, regulowane w dwóch płaszczyznach oparcia narożnika Auri
spełniają oczekiwania ceniących sobie wygodę i luksus
w salonie. Komfortowe siedzisko wsparte na cienkich,
metalowych nogach wprowadza do klimatu wnętrza
industrialne akcenty. Duży
wybór wysokiej jakości materiałów obiciowych w pełnej
gamie kolorystycznej daje
wiele możliwości aranżacyjnych.

www.meble-wanat.pl
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A S PIO
ASPIO to zestaw wypoczynkowy, który idealnie wpisuje
się w nowoczesne wnętrza.
Jeśli chcesz stworzyć niepowtarzalną przestrzeń wypoczynkową, narożnik modułowy ASPIO to doskonały
wybór. Bogata kolorystyka
najwyższej jakości skór i tkanin pozwala na wiele kombinacji, które ożywią Twoje
wnętrze. Nowoczesna technologia AquaClean pozwala na szybkie usunięcie ciężkich zabrudzeń za pomocą
samej wody. Szeroki wybór
elementów zestawu umożliwia uzyskanie nowoczesnego, spersonalizowanego
narożnika o maksymalnym
poziomie komfortu.
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producent mebli

JESI
Narożnik modułowy JESI to
nowoczesny
wypoczynek,
o jakim zawsze marzyłeś.
Komfort użytkowania narożnika sprawi, że nie będziesz
chciał z niego wstać. Możliwość dowolnego dobrania
poszczególnych elementów
zestawu wypoczynkowego
pozwala na uzyskanie niepowtarzalnych zestawień. Szeroka gama kolorystyczna to
sposób na połączenie wielu
kolorów skór i tkanin, których
czyszczenie jest niezwykle łatwe. Wykorzystanie technologii AquaClean to sposób na
usunięcie uporczywych plam
z wina czy kawy za pomocą
wody.

www.meble-wanat.pl
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HI LTO N
Elegancja i prostota stylu
zestawu wypoczynkowego
Hilton doskonale uzupełni
nowoczesne, ale też tradycyjne wnętrza. Wykończenie z wysokiej jakości tkaniny
obiciowej oraz wypełnienie siedziska połączeniem
pianki
termoplastycznej
z wysokoelastyczną gwarantują wygodę i wytrzymałość tego modelu. Bogaty
wybór kolorów daje wiele
możliwości aranżacji wnętrz.

337/367/397
167

256/286/316

256/286/316

286/316/346

261/291/321

256/286/316

167

321/366/411
221/236/251

256/286/316

167

337/367/397
167

326/371/416

256/286/316

221/236/251

167

256/286/316

256/286/316

6

256/286/316

191/206/221

337/367/397

256/286/316
221/236/251

221/236/251

321/366/411

producent mebli

DAISY
Masywna stylistyka zestawu
wypoczynkowego Daisy doskonale uzupełni przestronne
wnętrza aranżowane zarówno w nowoczesnym, jak i bardziej tradycyjnym designie.
Wysokiej jakości tkanina obiciowa z systemem AquaClean pozwala bez trudu utrzymywać w czystości wszystkie elementy tego
modelu. Luźne, bardzo wygodne poduszki pozwalają na dowolną kombinację
oparcia, co w efekcie poprawia znacznie komfort
i pozwala dowolnie zwiększać
powierzchnię siedziska.
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R E G AL
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Komplet wypoczynkowy Regal stanowi połączenie klasycznego minimalizmu z nowoczesnym designem. Prosta,
ale masywna konstrukcja sprawia, że narożnik stanie się centrum relaksu w Twoim domu.
Najwyższa jakość wykonania
i dbałość o detale spełnia
oczekiwania ceniących sobie wygodę i luksus w salonie.
Duży wybór elementów zestawu oraz materiałów obiciowych gwarantuje możliwość
idealnego dopasowania do
każdego wnętrza. Swobodnie
możesz tworzyć bryły od niewielkiego narożnika po duży
zestaw, który pomieści mnóstwo gości.

producent mebli

VENAFRO
VENAFRO to model wkraczający w całkowicie inną, nową
sferę wyglądu idącą w parze
z komfortem wypoczynku.
Prosta nowoczesna forma.
Wysokie nogi zestawu dodają
ogromnej lekkości konstrukcji
mebla. Regulowane zagłówki pozwalają każdej osobie
odnaleźć wygodną pozycję.
Model dostępny w różnych
wymiarach narożnikach, jak
również sofa 3 i 2 osobowa
oraz fotel. VENAFRO dostępny w ogromnej gamie kolorystycznej skór i tkanin.

www.meble-wanat.pl
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M E CO
Prostota stylu i delikatny nowoczesny wygląd to cechy,
które idealnie oddają wygląd
wypoczynku Meco. Szerokie
i miękkie siedzisko gwarantuje komfort użytkowania,
a możliwość regulowania zagłówków dodatkowo podnosi jego standard. Mnogość
elementów wypoczynku daje
możliwość dostosowania go
do potrzeb bardzo wymagających użytkowników, dzięki
czemu będzie pasował do
każdego pomieszczenia. Wysokie nogi, na których stoi
wypoczynek dają możliwość
zadbania o czystość pod zestawem.
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producent mebli

CA S S I N O
Cassino model przedstawiający nowy całkowicie inny lekki
design. Swobodne poduszki
pozwolą na znalezienie odpowiedniej pozycji oparcia,
a w połączeniu z bardzo miękkim siedziskiem daje niesamowity komfort każdej osobie.
Model cechują nowoczesne
wysokie nogi i delikatna konstrukcja. Cassino dostępny jest
jako narożnik oraz kanapa czy
fotel.

www.meble-wanat.pl
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VIGO
VIGO to mebel o sporych
możliwościach. Regulowane
zagłówki i podłokietniki pozwalają na idealne dopasowanie. Ponadto szerokie możliwości kombinacji umożliwiają
budowę narożnika. Charakterystyczne, trójkątne nogi
dopełniają całości. VIGO dostępny jest w szerokiej gamie
kolorystyczne skór naturalnych
oraz wysokiej jakości tkanin.
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producent mebli

CO LO R A D O
COLORADO jest zestawem
o nietuzinkowym wyglądzie.
Charakterystyczne nogi nadają mu nowoczesny klimat, natomiast regulowane zagłówki
jeszcze bardziej podwyższają
wygodę. Oferujemy dużą ilość
doboru kombinacji zestawu
wypoczynkowego.

www.meble-wanat.pl
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I TAL O
Nowoczesny komplet wypoczynkowy z subtelnymi
elementami włoskiego stylu.
Zestaw cechują: delikatnie
zaokrąglone kształty i wysokie nóżki, ułatwiające utrzymywanie podłogi w czystości. Na życzenie klienta
instalujemy relaks elektryczny, czyli opcję rozkładania
podnóżka i zagłówka za dotknięciem przycisku.
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producent mebli

M A LI B U
Zestaw wypoczynkowy Malibu
to połączenie nowoczesnego
designu z funkcją idealnego
miejsca do relaksacji. Niebagatelny komfort zapewniają
regulowane siedziska, zagłówki oraz podnóżki, dzięki którym dopasujesz narożnik do
własnej wygody. Połączenie
wytrzymałej pianki termoplastycznej z wysokoelastyczną
oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów obiciowych
oraz skór naturalnych stawia
ten zestaw na najwyższym poziomie klasy Premium.

www.meble-wanat.pl
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V E RB ATIM
To nowoczesność na najwyższym poziomie. Posiada
niezwykle miękkie poduszki
siedzenia i odpowiednio wyprofilowane wysokie oparcie
z regulowanymi zagłówkami.
Komfortu w użytkowaniu dopełnia możliwość zamówienia
elektrycznie
rozkładanego
podnóżka i osobno regulowanego elektrycznie zagłówka,
co daje możliwość przyjęcia
idealnej pozycji do wypoczynku. Dostępny w formie narożnika, kanapy i fotela w szerokiej gamie kolorystycznej skór
naturalnych i wysokiej jakości
tkanin.
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producent mebli

bok nr 1

bok nr 2

FADO BOK 1
Komplet
wypoczynkowy
Fado to połączenie komfortu i nowoczesności. Bardzo duży wybór elementów pozwala na dobranie
i dopasowanie idealnego
zestawu do pomieszczenia i gustu każdego klienta.
Zestaw zawiera funkcję relaks, która może być zasilana akumulatorem, posiada
barek oraz dwa miejsca na
kubki i lampkę, której światło pozwoli na komfortowe
czytanie książki bez uczucia
zmęczenia oczu. Zestaw stoi
na wysokich nogach, które dostępne są w kolorze
chromowym lub czarnym.

www.meble-wanat.pl
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CI N EMA
CINEMA jest zestawem wypoczynkowym
o
nowoczesnym charakterze. Swój
niepowtarzalny wygląd zawdzięcza prostym szyciom
i regulowanym zagłówkom
z ukrytymi zawiasami. Ogromny wybór konfiguracji sprawia, że można go dopasować do każdego wnętrza.
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producent mebli

N A P O LI
NAPOLI swój niepowtarzalny
wygląd zawdzięcza różnego
rodzaju bokom oraz regulowanym zagłówkom. Szerokie
możliwości kombinacji pozwalają na stworzenie narożnika.
Minimalna ilość przeszyć nadaje mu delikatności. NAPOLI
dostępny jest w szerokiej gamie kolorystyczne skór naturalnych oraz wysokiej jakości
tkanin.

www.meble-wanat.pl
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M A S SIMO
Nowoczesny komplet wypoczynkowy model MASSIMO
wyróżnia prosta i regularna
bryła. Dużym atutem kompletu wypoczynkowego są regulowane zagłówki zapewniające niepowtarzalny komfort
użytkowania. Komplet wypoczynkowy MASSIMO dobrze
komponuje się z nowoczesnym stylem wnętrza.
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producent mebli

MASSIMO
Nowoczesny komplet wypoczynkowy model MASSIMO
wyróżnia prosta i regularna
bryła. Dużym atutem kompletu wypoczynkowego są regulowane zagłówki zapewniające niepowtarzalny komfort
użytkowania. Komplet wypoczynkowy MASSIMO dobrze
komponuje się z nowoczesnym stylem wnętrza.

www.meble-wanat.pl
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T E RNI
TERNI jest kompletem wypoczynkowym pasującym do
każdego nowoczesnego wnętrza. Dzięki możliwościom kombinacji możemy dobrać jego
idealną postać. Regulowane zagłówki zdecydowanie
poprawiają komfort wypoczynku. TERNI dostępny jest
w szerokiej gamie kolorystyczne skór naturalnych oraz wysokiej jakości tkanin.
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producent mebli

VERETTO
Rozwiązaniem idealnym dla
bardzo wymagających jest
wypoczynek Veretto. Charakteryzuje się on między innymi
sprężystym szerokim siedziskiem, wysokimi oparciami
i teleskopowymi regulowanymi zagłówkami, które można
dostosować
indywidualnie
do swoich potrzeb. Niewątpliwym atutem jest funkcja
relaks, czyli regulowane podnóżki, dzięki której można przyjąć bardzo wygodną pozycję,
a użytkowanie zestawu Veretto staje się niewypowiedzianą
przyjemnością.

www.meble-wanat.pl
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PRE L UD IO
Nowoczesny komplet wypoczynkowy do nowoczesnych
wnętrz. Preludio to perfekcyjnie zaprojektowane meble
do salonu, z regulowanymi
zagłówkami i możliwością zainstalowania elektrycznie regulowanych podnóżków. Umożliwiają każdej siedzącej osobie
przyjęcie wygodnej pozycji
oraz cechują się doskonale dobranym stopniem miękkości.
Zestaw wypoczynkowy Preludio to kanapa 3-osobowa
i 2-osobowa, fotel oraz narożnik. Umożliwiamy dobór różnych kombinacji elementów,
a także wybór spośród zróżnicowanych kolorystycznie skór
naturalnych i tkanin obiciowych.
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R I P O LI
Komplet wypoczynkowy Ripoli
to estetyka, wygoda i najwyższa jakość wykonania. Oparcia posiadają wypełnienie silikonowe, które dostosowuje się
do kształtu sylwetki, pozwalając na komfortowy relaks. Poziom 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 posiada funkcji spania.

www.meble-wanat.pl
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CAL V I
Miękki, przytulny i niezwykle wygodny. Odpowiednio wyprofilowane wysokie oparcie oraz delikatne
zaokrąglone kształty to
kolejne atuty tego modelu. Dobrze komponuje się
w każdym wnętrzu. Komfortu w użytkowaniu dodaje możliwość zamówienia
elektryczne rozkładanego
podnóżka. Dostępny jest
w formie narożnika, kanapy
i fotela w szerokiej gamie kolorystycznej skór naturalnych
i wysokiej jakości tkanin.
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SOUND
SOUND jest narożnikiem o szerokich możliwościach konfiguracyjnych, co zdecydowanie
ułatwia wybór najlepszej dla
siebie opcji. Wygoda i atrakcyjny, nowoczesny wygląd to
jego największe zalety.

www.meble-wanat.pl
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BI A N C O
BIANCO to zestaw niezwykle
komfortowy. Dzięki funkcji relax
możemy przyjąć idealną pozycję do wypoczynku. Prosta
forma doskonale odnajdzie się
w nowoczesnych wnętrzach.
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LA V I A N O
LAVIANO jest kompletem
wypoczynkowym o nowoczesnym designie idealnie
komponującym się z minimalistycznym wnętrzem. Jego
ogromną zaletą są przesuwane oparcia, dzięki którym
możemy poprawić komfort
użytkowania odnajdując najlepszą dla siebie pozycję do
wypoczynku. Swój charakterystyczny wygląd zawdzięcza
prostemu szyciu i metalowym
nóżkom, jako opcja przechodzące przez bok. Komplet LAVIANO jest dostępny w formie
kanapy 3-osobowej, kanapy
2-osobowej, fotela i narożnika
w szerokiej gamie skór naturalnych lub tkanin. Ze względu na
zastosowane w nim rozwiązania, nie ma możliwości zamontowania funkcji spania.

www.meble-wanat.pl
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M I L ANO
MILANO dzięki swej miękkości
i wygodzie zapewnia niezapomniane chwile relaksu, a uniwersalna bryła tego modelu
dopasowuje się do wnętrz klasycznych jak i nowoczesnych.
Oferujemy mnogość kombinacji.
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RAVI
Zestaw wypoczynkowy Ravi
to włoski styl, duże możliwości
personalizacji oraz doskonała
jakość wykonana. Rozsiądź
się wygodnie i zrelaksuj, z łatwością dostosowując elektronicznie sterowane oparcia do
swoich potrzeb. Silikonowe wypełnienie pozwala każdemu
użytkownikowi przyjąć zdrową,
komfortową pozycję. Komplet
jest dostępny także w wariancie z funkcją spania. Umożliwiamy wybór tapicerki skórzanej lub materiałowej. Ravi to
wysokiej klasy propozycja dla
osób oczekujących najwyższej
jakości.

www.meble-wanat.pl
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ST O Ł Y Z L I T EG O D R EWN A

DES I

S P A R K LE R
ST O Ł Y F O R N I R O WA N E, R O ZKŁA D A N E

OS U NA

SUSA

LI N A T E

ST O Ł Y ZE SP I EKÓ W KWA R C O W Y CH

SU PELLE
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ARAGONA

TUDIA
producent mebli

RI O G Ł A DKI E

RIO PIKOW ANE

LI N E

A MO N D

P L AY

OC TA

DR O P

D YL A N

A XE L

L AP NOGI PŁOZA

TODI KRZ YŻ O W A

L I S A K R Z YŻ O W A

www.meble-wanat.pl
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L AYLA

T EMP O

SO R A 1

SORA 2

SAB INE 1

SA BI N E 2

SA B I N E 3

SOHO

MERLO 1

MER L O 3

L UGO 1

LU G O 2
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TIVOLI 1

T I VO L I 3

KEN Y A

FOTEL KENYA

MIL EO 1

MI L EO 2

MI LE O 3

M I LE O 4

FE B O 1

F EBO 2

SA M O A

RETTI

www.meble-wanat.pl
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BO SS

SAL SA

S A L SA I I

C I VI T A
Stylowe skórzane łóżko Civita
to unikalny model z wnęką na
książki w zagłówku. Idealny,
praktyczny wybór dla miłośników literatury oraz osób szukających wysmakowanych,
oryginalnych mebli. Umożliwiamy także wybór wersji
z tapicerką z tkaniny Mystic lub
Carabu.

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:
• 140 - łóżko ma wymiar 162 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 182 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 202 cm

111 cm

P H IL O

234 - dla
materaca o dł. 200 cm
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182 - dla materaca
o szer. 160 cm

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

233 - dla

materaca o dł. 200 cm

NORICA
Białe tapicerowane łóżko Norica pasuje do niemal każdej
sypialni. Neutralna kolorystyka
i delikatne kształty komponują
się nie tylko z nowoczesnymi
wnętrzami. Wysoki zagłówek
znakomicie się prezentuje i zapewnia komfort użytkowania.
Obicia ze skór naturalnych lub
wysokiej jakości tkanin są trwałe i przyjemne w dotyku.

182 - dla materaca
o szer. 160 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

106 cm

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

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:

101 cm

FO ND I

223 - dla
materaca o dł. 200 cm

182 - dla materaca
o szer. 160 cm
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A G NAMO
Wytworny design nowoczesnej sypialni doskonale uzupełni łóżko tapicerowane
Agnamo. Prostota i elegancja
połączone z wysoką jakością
podkreślą styl każdego wnętrza. Metalowe, pozornie delikatne nóżki nadają lekkości
całej konstrukcji. Dekoracyjne,
pikowane wezgłowie gwarantuje komfort podparcia
podczas wieczornego relaksu
z książką.
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Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:
• 140 - łóżko ma wymiar 166 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 186 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 206 cm

P A N A MA
Stylizacja sypialni w stylu glamour wymaga nietuzinkowych detali, dlatego łóżko tapicerowane Panama idealnie
wkomponuje się w każdy design. Masywne wezgłowie mocno kontrastuje do lekkiej ramy
wspartej na chromowanych
nóżkach, co podkreśla jego
luksusowy charakter. Duży
wybór wysokiej jakości tkanin
obiciowych i skór pozwala dostosować ten model do indywidualnych potrzeb Klienta.

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:
• 140 - łóżko ma wymiar 170 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 190 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 210 cm

P O RTO
PORTO to nowoczesne łóżko
z bardzo ciekawym szyciem
zagłówka w kształt kostki. Dodatkowo rama posiada szycia
nawiązujące do zagłówka.
Całość wygląda bardzo elegancko. PORTO dostępne jest
w szerokiej gamie kolorystycznej skór naturalnych oraz wysokiej jakości tkanin.

Łóżko dostępne dla materaca o szerokości:
• 140 - łóżko ma wymiar 162 cm
• 160 - łóżko ma wymiar 182 cm
• 180 - łóżko ma wymiar 202 cm

8

11
85

182
223

dla materaca
o dł. 200

www.meble-wanat.pl

dla materaca
o szer. 160

MA SS I M O
MASSIMO jest łóżkiem przeznaczonym do nowoczesnych
sypialni. Prosta forma i regulowane zagłówki, to najważniejsze elementy charakterystyczne dla tego modelu.
MASSIMO dostępne jest w szerokiej gamie kolorystycznej
skór naturalnych oraz wysokiej
jakości tkanin.

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
8

87

wys. z
opuszczonym
zagłówkiem

182

dla materaca
o szer. 160

48
31
260

dla materaca o dł. 200
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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

Salon Firmowy

Salon Firmowy

Salon Firmowy

42-289 Woźniki,

40-315 Katowice

44-100 Gliwice

87-100 Toruń

ul. Dworcowa 51

ul. Aleja Roździeńskiego 201

Ul. Pszczyńska 192

ul. Lelewela 33

WOŹNIKI

Salon Firmowy

Godziny otwarcia:
pon - pt
sobota
niedziela

(handlowa)

1000 - 1900
1000 - 1700
1000 - 1500

tel. 530 823 198

6

KATOWICE
CH Roździeń

Godziny otwarcia:
pon - pt
sobota
niedziela

(handlowa)

1000 - 1900
1000 - 1700
1100 - 1600

tel. 792 845 487

GLIWICE

Galeria Wnętrz ReForma

Godziny otwarcia:
pon - pt
sobota
niedziela

(handlowa)

1000 - 1900
1000 - 1900
1200 - 1900

tel. 575 676 306

w w w . m e b l e - w a n a t . p l

TORUŃ

Galeria Wnętrz AMC

Godziny otwarcia:
pon - pt
sobota
niedziela

(handlowa)

1000 - 2000
1000 - 2000
1000 - 1600

tel. 881 748 636

producent mebli

