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Drogi Kliencie,

PRZYJEMNOŚĆ
MEBLOWANIA
Trzymasz właśnie w dłoniach najnowszą odsłonę katalogu marki Meble Wójcik.
Znajdziesz w nim najnowsze kolekcje, a także sprawdzoną klasykę z naszej oferty.
Jesteśmy marką, której możesz zaufać. Od 30 lat tworzymy autorskie projekty,
które łączą w sobie elegancję, funkcjonalność, najnowsze trendy, wysoką jakość
i dobrą cenę. Nasze meble tworzone są z pasją w oparciu o gusta i oczekiwania
Klientów. Wszystkie produkty wykonujemy z estetycznych i trwałych materiałów,
a do ich produkcji wykorzystujemy nowoczesne technologie.

W naszej ofercie znajdziesz nowoczesne meble skrzyniowe, meble systemowe
oraz funkcjonalne i bezpieczne meble młodzieżowe.

Czym jest przyjemność meblowania?
Dla nas to dostarczanie Ci najlepszej jakości mebli, które znajdą zastosowanie
we wnętrzu Twojego domu czy mieszkania. To praca z wyjątkowymi i utalentowanymi
projektantami, którzy z zainteresowaniem śledzą najnowsze trendy na światowym rynku
meblarstwa. To zgrany zespół techniczny, który w naszych 3 fabrykach produkuje
meble, tak żebyś mógł cieszyć się ich doskonałym wykonaniem. To także współpraca
z wybranymi, sprawdzonymi i rzetelnymi partnerami, którzy dostarczają nam wysokiej
jakości uchwyty, okucia czy systemy mechaniczne. Ponieważ chcemy,
abyś cieszył się meblowaniem swojej przestrzeni!

A czym dla Ciebie jest przyjemność meblowania?
Przejrzyj katalog, odwiedź naszą stronę internetową,
zajrzyj na blog inspiracyjny i odkryj z nami
prawdziwą przyjemność meblowania.

Zapraszamy,
Zespół Meble Wójcik 

Na okładce: program LYON - typ LYOK02, LYOT02
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NASZA HISTORIA...

TO HISTORIA
RODZINNA
Historia naszej firmy sięga lat 80-tych, kiedy to Leszek Wójcik, 
senior rodziny, założył w Elblągu własny zakład stolarski, 
w którym rozpoczął pierwszą seryjną produkcję mebli. 
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 Był rok 1986, kiedy powstała nasza firma. Przez 30 lat uda-
ło nam się zbudować nowoczesne, prężnie działające i rodzin-
ne przedsiębiorstwo. U podstaw naszej działalności leżą stabilne 
i silne więzy rodzinne. Jesteśmy firmą zarządzaną przez dwa po-
kolenia członków rodziny Wójcik, wspierane przez zgrany  zespół 
doświadczonych i wykwalifikowanych współpracowników. Dlate-
go właśnie te wartości staramy się przekładać na nasze projekty. 
Meble marki Meble Wójcik tworzone są z myślą o cieple rodzinne-
go domu, wspólnym spędzaniu czasu i bezpieczeństwie domow-
ników.

 Przez 30 lat działalności zbudowaliśmy zaufanie naszych 
Klientów, oferując im produkty funkcjonalne i trwałe, o wysokiej

jakości i w dobrej cenie, dzięki czemu mogliśmy stworzyć jedno 
z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w regionie warmińsko-
-mazurskim. Przez lata budowaliśmy naszą markę, zaczynając               
od małego zakładu stolarskiego, który rozwinął się w prężne 
przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą 3 nowoczesne fabryki 
zatrudniające prawie 1300 osób. Dzięki wytężonej pracy i odda-
niu naszych pracowników, ciągłemu rozwojowi organizacyjnemu 
oraz inwestycjom w nowoczesny park maszynowy, nasze meble 
trafiają do domów nie tylko w Polsce, ale w prawie 20-stu krajach 
całego świata.
 
 Dziękujemy serdecznie za zaufanie i mamy nadzieję, że 
nasze meble spełnią Państwa oczekiwania.

Rodzina Wójcik
 

Na zdj. od lewej: Marcin Wójcik, Maciej Borsukowicz, Ewelina Wójcik, Leszek Wójcik, Piotr Wójcik, Katarzyna Wójcik-Borsukowicz
FOTO: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym



TRENDY
zanim zaczniesz urządzanie,

poznaj nasze inspiracje

Projekty, 
które kochamy

Barwy inspirowane naturą, jasne kolory, niebanalne formy
i nieszablonowy design. Wytrzymałe, trwałe i ekologiczne
materiały. Nowoczesność i świeżość - tak można
podsumować najnowsze trendy w meblarstwie.

Meble marki Meble Wójcik tworzymy zgodnie z najnowszymi
światowymi trendami. Podążamy za współczesnym
designem, przestrzegamy światowych norm i przykładamy
wagę do najdrobniejszych szczegółów. To wszystko sprawia,
że nasze meble są naprawdę wyjątkowe.

Na zdjęciu: program TORONTO, Typ TOK 09
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Pokój dzienny i jadalnia

POKÓJ DZIENNY TO
TWOJA PRZESTRZEŃ
- URZĄDŹ JĄ NA
SWÓJ SPOSÓB.
SPEŁNIJ MARZENIE!
Pokój dzienny to przestrzeń, w której odpoczywasz, relaksujesz się
i spędzasz czas z najbliższymi. Spraw, aby była wygodna i przytulna.
To Twoja przestrzeń! Zaprojektuj ją, umebluj i ciesz się jej atmosferą.

Przestrzeń dzienna w Twoim domu często spełnia wiele funkcji
– od miejsca, w którym wypoczywasz, po jadalnię i miejsce
spotkań. Zaprojektuj ją z pomysłem! Aby sprawdzić, czy wszystkie
meble zmieszczą się w pomieszczeniu – narysuj je w tej samej
skali co plan mieszkania. Wytnij i ułóż na planie. Aranżuj dowolnie
przestrzeń i pamiętaj, że nie musisz trzymać się ścian. Czasem sofa
może stanąć na środku.

DORADZAMY OD CZEGO
ZACZĄĆ PLANOWANIE
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pokój dzienny / jadalnia
ASPEN

Kolekcja zachwyca nietuzinkowym
dekorem i niezwykłą klasą zamkniętą
w nowoczesnych i stylowych bryłach.

To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych,
którzy podążają za trendami oraz szukają

systemu łączącego w sobie elegancję 
z wyrafinowaną nowoczesnością.

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl



11
10



Wybarwienie: Dąb Riviera Szary

pokój dzienny / jadalnia
ASPEN

Meble w niezwykle modnym, szarym kolorze 
Dąb Riviera oraz błyszczące 

fronty w dekorze Sand sprawdzą się idealnie 
zarówno w pokoju dziennym, 

jak i jadalni.
Oświetlenie zintegrowane z korpusem
typu Led Flash

Kolekcja Aspen idealnie sprawdzi się
w mieszkaniach o małym metrażu.
Dzięki jasnemu dekorowi optycznie powiększy
pomieszczenie. Szarość dębu Riviera
wspaniale komponuje się z jasnymi barwami
- od ciepłych beży po delikatne szarości.



Wybarwienie: Dąb Riviera Szary

Umieszczone w wieńcach górnych oświetlenie konstrukcyjne LED FLASH 
stanowi idealne wykończenie dodające nowoczesnego wyglądu. 

Efekt ten można wzmocnić dodatkowo podświetleniem szklanych półek, 
które pozwoli na piękne wyeksponowanie domowych akcesoriów.

Oświetlenie LED FLASH
- klasa i styl w każdym calu
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Witryna, dzięki której
wszystko będzie pod ręką
Pojemna i szykowna witryna z programu Aspen znajdzie swoje
miejsce nawet w najmniejszej jadalni. Ustawisz w niej wszystko, co
będzie Ci potrzebne. Sprawdź, jak wiele się w niej zmieści!



system ASPEN

      typ ASPT04 stół rozkładany
z prowadnicą synchroniczną

typ ASPV01 witryna

W jadalni liczy się nie tylko stół, ale istotne są także komody i witryny.
Bo jadalnia to miejsce, w którym możemy przechować domowe
drobiazgi, zastawę czy cenne szkło. W kolekcji Aspen mamy do wyboru kilka rodzajów
witryn i komód, które doskonale uporządkują i zorganizują przestrzeń jadalnianą.

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno) - oświetlenie zintegrowane z korpusem- montaż lewo lub prawostronny

KORPUS/FRONT
Dąb Riviera Szary/Sand

                 
typ ASPV02
//
55,3/195,5/40cm      

typ ASPK03
//
95,2/151,8/40cm      

typ ASPK02
//
185/86,3/40cm      

typ ASPP02
//
160/22,9/21,6cm      

typ ASPP01
//
120/22,9/21,6cm      

typ ASPK01
//
140,1/86,3/40cm      

typ ASPF03
//
137,2/49,5/48cm      

typ ASPF04
//
179,1/36,5/48cm      

typ ASPT03
//
95,2/40,5/67cm      

typ ASPT04
//
140-180/76/85cm      

      
typ ASPV01
//
95,2/151,8/40cm      

      
typ ASPR01
//
55,3/195,5/40cm      

      
typ ASPS04
//
55,3/195,5/40cm      

      
typ ASPV03
//
95,2/195,5/40cm      

typ ASPS02
//
95,2/195,5/60cm      
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Projektując wnętrza, należy zwrócić uwagę
na kolor mebli oraz dodatków. Ich idealne
skomponowanie sprawia, że nasza przestrzeń
tworzy spójną całość, w której chętnie
spędzamy czas z najbliższymi. Meble systemu
Imperial idealnie grają z jasnymi barwami ścian
- złamaną bielą, ecru czy jasnymi beżami.

Wybarwienie: Orzech Imperial

pokój dzienny / jadalnia
IMPERIAL

Kolekcja Imperial została stworzona z myślą
o wielbicielach klasycznych i eleganckich

wnętrz. Ciepły, naturalny dekor Orzech
Imperial nadaje pomieszczeniu

niepowtarzalny i elegancki klimat.

Oświetlenie ledowe
do wybranych
elementów - opcjonalnie



Wybarwienie: Orzech Imperial

Dzięki kolekcji Imperial możesz w sposób dowolny tworzyć
własne kompozycje. Łącz, zestawiaj, dobieraj meble idealne

dla Ciebie i Twojego mieszkania. Dzięki rozwiązaniom
modułowym możesz zorganizować sobie własną przestrzeń.

Eleganckie i praktyczne
zagospodarowanie

pomieszczenia
- ograniczona przestrzeń
nie stanowi już problemu
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- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

KORPUS/FRONT
Orzech Imperial/Orzech Imperial

typ 01
//
50/195/37,8cm      

typ 10
//
50/195/37,8cm      

typ 19
//
50/195/60,5cm      

typ 20
//
80/195/60,8cm      

typ 21
//
93/195/93cm      

typ 11
//
50/195/37,8cm      

typ 31
//
80/152/37,8cm      

typ 42
//
140/89,3/45cm      

typ 100
//
300/195/50cm      

typ 41
//
140/89,3/45,3cm      

typ 51
//
140/44/45,3cm
wnęki na RTV 2x58,7/14,4/45cm      

typ 61
//
140/36/29,5cm

typ 70
//
110/48/70cm      

typ 75
//
140-180/77/85cm      
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Zobacz także
przedpokój IMPERIAL str. 114

system IMPERIAL

W małych mieszkaniach często brakuje miejsc na szafy, komody czy witryny. 
Dlatego idealnym rozwiązaniem jest meblościanka, która zastąpi wszystkie 
za duże i nieustawne meble.

      typ 100 
meblościanka



możliwości przy doborze dodatków i akcesoriów.
Naturalny dekor mebli doskonale współgra
z całą paletą barw. Od bieli po szarości,
w zależności od preferencji użytkowników.

Wybarwienie: Dąb Truflowy

pokój dzienny / jadalnia
IMPERIAL NEW

Nowoczesny wygląd i nieszablonowy design sprawia,
że kolekcja nadaje się do urządzenia przytulnego,

ale współczesnego wnętrza. 
Połączenie dwóch kolorów w kolekcji, Dębu

Truflowego i Champagne daje więcej

Oświetlenie ledowe
do wybranych
elementów - opcjonalnie



Wybarwienie: Dąb Truflowy

Dzięki lekkim zaokrągleniom wieńców górnych, pomieszczenie
nabiera miękkości i delikatności.

Ozdobne, delikatnie
zaokrąglone listwy z MDF

to znak rozpoznawczy
kolekcji Imperial New
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- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny 23
22

KORPUS/FRONT
Dab Truflowy/Dąb Truflowy/Champagne

system IMPERIAL NEW

Imperial New to kolekcja, która świetnie sprawdza się w małych przestrzeniach, 
a dzięki niebanalnej meblościance wszelkie szpargały znajdą swoje miejsce.

typ 01
//
50/195/37,8cm      

typ 31
//
80/152/37,8cm      

typ 42
//
140/89,3/45cm      

typ 100
//
300/195/50cm      

typ 41
//
140/89,3/45,3cm      

typ 70
//
110/48/70cm      

typ 75
//
140-180/77/85cm      

typ 51
//
140/44/45,3cm
wnęki na RTV 2x58,7/14,4/45cm      

typ 61
//
140/36/29,5cm

typ 10
//
50/195/37,8cm      

typ 19
//
50/195/60,5cm      

typ 20
//
80/195/60,8cm      

typ 21
//
93/195/93cm      

typ 11
//
50/195/37,8cm      

      typ 100
meblościanka



Złoty Medal MTP 
na Targach Mebli MEBLE POLSKA 2013

Białą aranżację wnętrza łatwo ożywić
kolorowymi dodatkami. W przypadku
urządzania przestrzeni białymi meblami warto
wybrać te, które łączą w sobie dwa kolory
– biel z eleganckimi aplikacjami w naturalnych
barwach drewna.

pokój dzienny / jadalnia
LINATE

Białe wnętrza nie muszą być zimne.
Biel ma wiele odcieni, również ciepłych, dzięki

którym wnętrza staną się przytulne. Kolor jest
szlachetny i elegancki, pasuje zarówno do 

małych wnętrz jak i przestrzennych.
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Urządzając wnętrze kolekcją Linate, warto
połączyć Alpejską Biel mebli z ciepłymi
akcesoriami w barwach ziemi.
W pomieszczeniach o dużym metrażu
kolekcja idealnie komponuje się również
z ciemnymi kolorami ścian.

Wybarwienie aplikacji: Dąb Truflowy

pokój dzienny / jadalnia
LINATE

Zaokrąglone kształty bryły oraz elementy
w odcieniach trufli nadają kolekcji

minimalistyczny charakter. Klasyczną linię
kolekcji uwydatniaja ledowe oświetlenie

stosowane w wybranych elementach.

Oświetlenie Quadro
do wybranych elementów 
- opcjonalnie



Wybarwienie aplikacji: Dąb Truflowy

Fronty kolekcji Linate – proste, eleganckie, z delikatnie
zaokrąglonymi krawędziami. Ich wyjątkowy design podkreślają

stylowe aplikacje w kolorze Dębu Truflowego, przechodzące na bok bryły.
Ciemne elementy idealnie komponują się z błyszczącym dekorem

mebla - alpejską bielą.

Innowacyjne podejście
do designu zawarliśmy

w nietypowym połączeniu
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Intrygujące ekspozycje
zrobią wrażenie
Wszystkie cenne i piękne drobiazgi to ozdoba Twojego domu.
Dzięki przeszklonym frontom i bokom brył z kolekcji Linate idealnie
je wyeksponujesz. Jeśli brakuje Ci miejsca, pokaż jeden - dwa
wybrane przedmioty.



- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biała płyta laminowana
Biały Połysk MDF
Dąb Truflowy płyta laminowana

system LINATE

Elegancka i stylowa przestrzeń do pracy w Twoim domu, dzięki czemu
codzienne obowiązki zawodowe staną się przyjemnością. Połączenie
ze sobą kilku brył z kolekcji tworzy idealną całość. Meble w dekorze
alpejskiej bieli staną się funkcjonalną ozdobą Twojego domu.

Zobacz także
sypialnia LINATE str. 78

Zobacz także
przedpokój LINATE str. 116

Zobacz także
łazienka LINATE str. 120

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)

typ 01L
//
63,9/194,5/41,9cm      

typ 01P
//
63,9/194,5/41,9cm      

typ 05L
//
84,9/194,5/41,9cm      

typ 05P
//
84,9/194,5/41,9cm      

typ 32
//
85/143,2/41,9cm      

typ 33
//
109,4/143,2/41,9cm      

typ 20A
//
84,9/194,5/58,9cm      

typ 34
//
85/86,5/41,9cm      

typ 51
//
164/45,7/41,9cm      

typ 67
//
164/54,7/41,9cm      

typ 70
//
90/38,9/90,2cm      

typ 71
//
75/38,9/75,2cm      

typ 75
//
160-200/75,5/90cm      

typ 80
//
125/72,8/61,9cm
  

typ 35
//
109,4/86,5/41,9cm      

typ 40
//
164/86,5/41,9cm      

typ 42
//
164/86,5/41,9cm      

typ 60
//
150/19,5/19,9cm      typ 65

//
54,7/54,7/28cm      

typ 50
//
164/45,7/41,9cm      

typ 66
//
54,7/54,7/28cm      

      typ 34 komoda
typ 60 półka wisząca

typ 80 biurko
typ 01L witryna
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Wybarwienie : Dąb Riviera Jasny

LYON
pokój dzienny

Kolekcja LYON to ukłon w stronę elegancji.
Niebanalne, geometryczne kształty

poszczególnych brył mogą stworzyć ciekawą 
konstrukcję pokojową. Dzięki połączeniu 

błyszczącej bieli z elementami w dekorze

Dąb Riviera meble sprawiają wrażenie lekkich
i delikatnych, a wnętrze nimi urządzone jest
przytulne i świeże. Jeśli czasami czujesz nutę
nostalgii za klasyką, zachwycą Cię przeszklenia
w witrynach i komodach. Nawiązanie do tego
klasycznego elementu pozwoli pogodzić
nowoczesność z tradycją.

Możliwość zamontowania 
dotykowego włącznika oświetlenia



Wybarwienie : Dąb Riviera Jasny
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Zobacz swój salon
w całkiem nowej odsłonie!
Wyjątkową cechą kolekcji Lyon jest pomysłowe podświetlenie wieńców 
górnych oraz boków poszczególnych brył (otrzymasz je w komplecie). 
Zestawiając ze sobą kilka elementów, budujesz niebanalną instalację 
świetlną, która wydobędzie urok Twojego salonu. Dodatkowo możesz 
skorzystać z dotykowego włącznika, który dyskretnie pozwoli Ci włączyć 
światło w kluczowych momentach bez konieczności szukania przełącznika 
głęboko ukrytego za meblem.
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Lyon to nie tylko elegancja, ale również wysoka jakość.
Blaty wykonane są z płyty laminowanej natomiast prowadnice szuflad
oraz zawiasy w drzwiach wyposażone są w system cichego domyku,
który zwiększa komfort użytkowania. Koniec z trzaskaniem!

system LYON

KORPUS/FRONT
Dąb Riviera Jasny/Biały Połysk

typ LYOP01
//
120/25/20,1cm      

typ LYOP03
//
130/27,6/20,1cm      

 

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno) - dotykowy włącznik  oświetlenia

typ LYOV04P
//
107,5/123,6/42cm      

typ LYOV04L
//
107,5/123,6/42cm      

typ LYOF01
//
146/41,7/42cm      

typ LYOF02
//
130/41,7/42cm      

typ LYOP02
//
140/25/20,1cm      

typ LYOK01
//
157,6/89,1/42cm      

typ LYOK02
//
157,6/89,1/42cm      

typ LYOT01
//
105,6/37,2/68,1cm      

typ LYOT02
//
105,6/34,6/68,1cm
(stolik na kółkach)      

typ LYOV03P
//
59,7/198,1/42cm      

typ LYOV03L
//
59,7/198,1/42cm      

typ LYOV01P
//
59,7/164,1/42cm      

typ LYOV01L
//
59,7/164,1/42cm      

typ LYOV02L
//
59,7/123,6/42cm      

typ LYOV02P
//
59,7/123,6/42cm      

- oświetlenie zintegrowane z korpusem - możliwość odwrotnego montażu półki  

typ LYOV03P witryna
typ LYOP03 półka

typ LYOF01 rtv
typ LYOV03L witryna



LYON
pokój dzienny

Dla wielbicieli wyrazistych wnętrz
o nowoczesnym charakterze Lyon dostępny
jest również w ciemnej wersji kolorystycznej.
Zestawienie dwóch kontrastowych odcieni

szarości, uzupełnione chłodnym światłem Wybarwienie : Platinium

ledowym tworzy odważną kombinację.
W Lyonie zastosowaliśmy także system cichego
domykania oraz szkło hartowane w drzwiach
witryn i komód - dzięki czemu pokochasz te
meble nie tylko za ich piękny wygląd,
ale również za funkcjonalność.

Możliwość zamontowania 
dotykowego włącznika oświetlenia



35
34Wybarwienie : Platinium

Dzięki grze światła oraz barwionym na brązowo przeszkleniom
wszelkie dodatki i dekoracje, które chcemy wyeksponować

nabierają wyrazistości. Często już pojedyncza, oryginalna komoda
zestawiona z ciekawym kolorem i fakturą ściany oraz designerskim

oświetleniem pozwala osiągnąć modny efekt aranżacyjny.

Zachwycająca gra
koloru i światła



Siła kontrastu
Ciemne, błyszczące bryły w kolekcji LYON świetnie odnajdą się
na tle jasnych, chłodnych kolorów ścian – od bieli, przez srebrzyste
szarości po odcienie chłodnego błękitu. Warto też poeksperymentować 
z ciekawą fakturą scian, która podkreśli gładkość połyskliwych frontów.



typ LYOP01
//
120/25/20,1cm      

typ LYOP03
//
130/27,6/20,1cm      

KORPUS/FRONT
Ciemny Szary, Platinium
/Ciemny Szary w połysku

system LYON

Pojemne komody, efektowne witryny, mobilny stolik i dwie szafki rtv do
wyboru. Do tego niepowtarzalny styl, asymetria brył i prostota. W tej
kolekcji każdy wielbiciel designu znajdzie wszystko, czego potrzebujesz.

      typ LYOV02P witryna niska
typ LYOF01 komoda RTV

typ LYOP02 półka
typ LYOV03L witryna

 

36
37- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno) - dotykowy włącznik  oświetlenia

typ LYOV04P
//
107,5/123,6/42cm      

typ LYOV04L
//
107,5/123,6/42cm      

typ LYOF01
//
146/41,7/42cm      

typ LYOF02
//
130/41,7/42cm      

typ LYOP02
//
140/25/20,1cm      

typ LYOK01
//
157,6/89,1/42cm      

typ LYOK02
//
157,6/89,1/42cm      

typ LYOT01
//
105,6/37,2/68,1cm      

typ LYOT02
//
105,6/34,6/68,1cm
(stolik na kółkach)      

typ LYOV03P
//
59,7/198,1/42cm      

typ LYOV03L
//
59,7/198,1/42cm      

typ LYOV01P
//
59,7/164,1/42cm      

typ LYOV01L
//
59,7/164,1/42cm      

typ LYOV02L
//
59,7/123,6/42cm      

typ LYOV02P
//
59,7/123,6/42cm      

- oświetlenie zintegrowane z korpusem - możliwość odwrotnego montażu półki  



lub z wzorzystą tapetą. Przy tak zdecydownych 
kolorach dodatki i akcesoria powinny być
bardziej stonowane. Idealnie sprawdzi się srebro,
odcienie kremowe, jasne szarości. Przy takim
zestawieniu delikatna barwa mebli będzie
idealnie odbijała się od reszty.

pokój dzienny / jadalnia
MADRAS

Delikatna kolorystyka mebli
– jak je wyeksponować? Aby odpowiednio

zaaranżować meble o delikatnej kolorystyce,
powinno się je zestawić z bardziej zdecydowaną

barwą farby, np. koralem, granatem
Złoty Medal MTP 
na Targach Mebli MEBLE POLSKA 2013



39
38



Subtelna barwa kolekcji Madras idealnie
komponuje się z odważniejszymi kolorami. Koral,
granat czy głęboka szarość to kolory, które
świetnie zgrają się z kolekcją. Jeśli intensywne
barwy nie pasują do koncepcji wnętrza, zawsze
można zastosować delikatniejsze kolory
– szarość, beż czy odcienie błękitu.

Wybarwienie: Dąb Latte

pokój dzienny / jadalnia
MADRAS

Korpusy i fronty tej kolekcji mają ciepłą barwę
Dąb Latte, a ozdobne aplikacje wykonano

w jaśniejszym odcieniu Champagne Metalic.
Delikatną kolorystykę zderzono z masywną

ramą okalającą poszczególne bryły.

Oświetlenie ledowe
do wybranych elementów
- opcjonalnie



Wybarwienie: Dąb Latte

Delikatny dębowy dekor w jasnej tonacji, aplikacje z satynowym
połyskiem czy też stopki mebli w kolorze aplikacji - to tylko kilka

z wielu cech wyróżniających kolekcję Madras.

Wyjątkowy design
nawiązujący

do tradycyjnych
drewnianych mebli
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Znajdź swoją przestrzeń,
wystarczy mały kącik
Statystycznie przepracowujemy prawie 80 tysięcy godzin w ciągu
naszego życia. Ten czas spędzamy poza domem, z dala od
najbliższych. Może pora to zmienić? Urządź biuro w domu.
Wystarczy niewielka przestrzeń, biurko i pojemne, funkcjonalne szafy,
komody czy witryny, które bez problemu pomieszczą dokumenty.



- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)

typ 01L
//
74/192/43cm      

typ 31
//
109/155/43cm      

typ 32
//
74/116,6/43cm      

typ 50
//
119/48/43cm      

typ 60
//
91/21/20cm      

typ 51
//
155/48/43cm      

typ 61
//
122/21/20cm      

typ 70
//
75/50,5/75cm      

typ 71
//
110/50/67cm      

typ 76
//
140-180/77/90cm      

typ 80
//
128/75,8/59,8cm      

typ 40
//
109/82/43cm      

typ 41
//
150/82/43cm      

typ 42
//
150/82/43cm      

typ 43
//
190/82/43cm      

typ 01P
//
74/192/43cm      

typ 05
//
109/192/43cm      

typ 11
//
74/192/43cm      

typ 10
//
74/192/43cm      

typ 19
//
74/192/57,5cm      

typ 20
//
109/192/57,5cm      

typ 30
//
109/128/43cm      

43
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system MADRAS

Domowa biblioteka w jasnym kolorze Dąb Latte w połączeniu
z ozdobnymi aplikacjami w dekorze Champagne Metalic stworzy
niepowtarzalny klimat pomieszczenia, w którym odpoczniesz
zapominając o wszystkich problemach.

Zobacz także
sypialnia MADRAS str. 80

KORPUS/FRONT/APLIKACJE
Dab latte/Dąb latte/Champagne Metalic

      typ  01L witryna
typ 11 regał x 2
typ 01P witryna



MESSINA
pokój dzienny

Kolekcja Messina w wyważony sposób
dostosowuje elegancję ciemnego dekoru do

nowoczesnych wnętrz w Twoim mieszkaniu. 
Zdecydowany dekor Dąb Stirling kusi swą ciepłą 

barwą, która idealnie uwydatnia poziome Wybarwienie : Dąb Stirling

rysy słojów. Ciepły kolor sprawi, że Twój salon 
będzie nie tylko stylowy, ale przede wszystkim 
przytulny.

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl



45
44Wybarwienie : Dąb Stirling

Ciemne wykończenie mebli nadaje całej kolekcji
wysmakowany charakter. Czy wiesz, że do jego barwy pasują

praktycznie wszystkie dodatki? Od surowych, kamiennych rzeźb
i donic po lekkie, szklane wazony czy kolorowe ramki.

Doceń uniwersalne
wykończenie





KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Dąb Stirling/Dab Stirling/Dąb Cadbury

system MESSINA

Postaw na bezuchwytowe rozwiązania. Fronty wyglądają nowocześnie, a do tego 
są bardzo wygodne w użytkowaniu. Przekonaj się!

      typ MESK03 komoda
typ MESP02 półka wisząca

typ MESF02 komoda rtv
typ MESS02  szafa

46
47- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

typ MESR01
//
56/198/38cm      

typ MESS01
//
56/198/38cm      

typ MESV01
//
56/198/38cm      

typ MESV02
//
104,5/198/38cm      

typ MESS02
//
104,5/198/59,6cm      

typ MESF01
//
128,5/48,2/46,6cm      

typ MEST01
//
96/49,3/64,8cm      

typ MEST03
//
160-200/76,8/90cm      

typ MEST02
//
140-180/76,8/85cm      

typ MESF02
//
153/48,2/46,6cm      

typ MESP02
//
144,6/25,9/20,9cm      

typ MESP01
//
121,1/25,9/20,9cm      

typ MESK01
//
153/86/42cm      

typ MESK03
//
86,6/123,1/38cm      

typ MESV03
//
104,5/123,1/38cm      

typ MESK02
//
104,5/86/42cm      



Wybarwienie: Sosna Laredo

pokój dzienny / jadalnia
PELLO

Idealna kolekcja, aby zmienić niewielką
przestrzeń w przytulne i funkcjonalne wnętrze.

Sosnowa oprawa korpusów i frontów
wkomponuje się w każdą przestrzeń.

System Pello, ze względu na ciemny dekor,

idealnie sprawdzi się w zestawieniu z jasnymi
kolorami ścian i dodatków. Dzięki takiemu
zabiegowi pomieszczenie optycznie się
powiększy, a meble nie przytłoczą pokoju.

Oświetlenie halogenowe
do wybranych elementów 
- opcjonalnie



Wybarwienie: Sosna Laredo

Małe wnętrza stanowią duże wyzwanie aranżacyjne.
Aby zachować ich funkcjonalność i nie zmniejszyć ich ograniczonej

powierzchni, należy postawić na odpowiednie meble.
Zainspiruj się kolekcją Pello i jej kompaktowymi bryłami.

Praktyczne,
wygodne i funkcjonalne

rozwiązanie dla fanów
nowoczesnych wnętrz

i mieszkańców niewielkich
powierzchni
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- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

system PELLO

Eleganckie biuro w klasycznym i stylowym ciemnym dekorze spełni
oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Tak może wyglądać
Twoje domowe biuro. Funkcjonalne i eleganckie, w którym wszystko
ma swoje miejsce.

Zobacz także
sypialnia PELLO str. 82

KORPUS/FRONT
Sosna Laredo/Sosna Laredo

51
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typ 01
//
50/200/40cm      

typ 10
//
50/200/40cm      

typ 11
//
50/200/40cm      

typ 40
//
165,3/92,9/40cm      

typ 70
//
110/48/70cm      

typ 71
//
75/48/75cm      

typ 75
//
140-180/77/85cm      

typ 80
//
135,3/74,8/65cm      

typ 41
//
135,3/92,9/40cm      

typ 42
//
135,3/92,9/40cm      

typ 50
//
165,3/51,1/45cm      

typ 60
//
165,3/62/22cm      

typ 51
//
135,3/51,1/45cm      

typ 61
//
135,3/62/22cm      

typ 20
//
83/200/58cm      

typ 21
//
95/200/95cm      

typ 30
//
83/113,9/40cm      

typ 31
//
83/113,9/40cm      

typ 32
//
40/113,9/40cm      

      typ  31 komoda
typ 61 półka wisząca

typ 80 biurko
typ 11 regał
typ 10 regał



intrygujący. Cała kolekcja ma aż 44 elementy,
z których jesteś w stanie zaaranżować niemal
każde pomieszczenie w swoim domu.
Zaczynając od przedpokoju, łazienki poprzez 
salon, jadalnię, pokój dziecka na sypialni 
kończąc,możesz cały dom zaaranżować 
w stylu prowansalskim.

Wybarwienie: Modrzew Sibiu

pokój dzienny / jadalnia
PROVENCE

Ta kolekcja to połączenie sielskiego
prowansalskiego klimatu z nutą nowoczesności.

Klasyczny, bielony dekor frontów zostały
zestawione z prostymi, ciemnymi blatami oraz
rustykalnymi, metalowymi uchwytami – efekt

Oświetlenie Dojo
do wybranych elementów
- opcjonalnie



Wybarwienie: Modrzew Sibiu

Nie tylko ze względu na możliwość stworzenia fajnej
kompozycji dekoracyjnej do postawienia na blacie (warto dodać

nad nią jakiś element wiszący), ale przede wszystkim ze względu
na ogromną funkcjonalność. Provence oferuje szeroką gamę

komód o szerokości nawet 180 cm!

Komoda - niekwestionowana
królowa salonu

53
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Powrót do łask
Nic nie integruje bardziej rodziny niż wspólne biesiadowanie,
zwłaszcza w miłym, sielskim otoczeniu. Stylowy kredens pozwoli
nie tylko pomieścić całą zastawę stołową (tą na co dzień i tą
świąteczną), ale stworzy również przytulny, nieco rustykalny klimat.



      
PVV16M
//
168,2/142,5/42cm      

      
PVV15M
//
126,9/142,5/42cm      

      
PVV06M
//
103,5/142,5/42cm      

      
PVK06M
//
71,2/142,5/42cm      

            
PVV04M
//
71,2/200/42cm      

      
PVS06M
//
71,2/200/42cm      

      
PVV10M
//
98,1/200/42cm      

KORPUS/FRONT
Modrzew Sibiu/Modrzew Sibiu
Aplikacja: Dąb Cadbury

system PROVENCE

Każdy z nas, aranżując swoje wnętrze, chce stworzyć niepowtarzalną,
indywidualną przestrzeń. Kolekcja Provence, dzięki niezwykle szerokiej
gamie brył, daje możliwość tworzenia wielu różnych aranżacji w całym
mieszkaniu.

NOWOŚĆ

Zobacz także
pokój młodzieżowy str. 108

Zobacz także
przdpokój PROVENCE str. 118

PVV21M 
//
98,1/104/30cm      

PVK03M
//
112,6/83,6/42cm      

PVK01M
//
153,9/83,6/42/cm      

PVV08M
//
153,9/83,6/42cm      

PVK09M   
//
180,7/83,6/42cm      

PVF02M
//
153,9/64,4/42cm      

PVF01M
//
126,9/42/42cm      

PVT05M
//
105/50,5/70cm      

PVT01M
//
160-200/77,1/90cm      

PVT02M
//
160/46,3/37cm      

PVV20M
//
56,8/104/30cm      

PVP04M
//
125,7/40/21,6cm      

PVP01M
//
125,7/18/21,6cm      

PVL01M
//
138,1/75/1,8cm      

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny 55
54

Zobacz także
łazienkę PROVENCE str. 122

  PVV10M witryna
PVL01M lustro

PVK09M komoda



Aby mieszkanie przyciągało, warto postawić
na naturalne i ciepłe dekory, pomysłowe
dodatki i jasną kolorystykę. W takich wnętrzach
najlepiej sprawdzają się pochodne beżu,
delikatne, jasne brązy przynoszące na myśl
świeżą kawę z mlekiem i delikatne ozdoby
w odcieniach czekolady. Aż chce się tu być!

pokój dzienny / jadalnia
SHETLAND

Wystarczy niewielka przestrzeń. To nie metraż
sprawia, że Twoi bliscy przesiadują u Ciebie

do późnych godzin - to swobodna
atmosfera, wygoda i przytulne wnętrze

urządzone ze smakiem i pomysłem.

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl
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Wybarwienie: Dąb Shetland

pokój dzienny / jadalnia
SHETLAND

Eleganckie korpusy wykonane z grubej płyty
laminowanej sprawiają wrażenie stabilnych

i surowych. Szare wnęki w poszczególnych
elementach kontrastują z całością kolekcji

w inspirowanym naturą dekorze Dąb Shetland.

Kolekcja Shetland dzięki naturalnemu
dekorowi idealnie sprawdza się w ciemniejszych
wnętrzach. Jej bardziej masywne korpusy
z modnym, poziomym usłojeniem, przywodzą
na myśl styl skandynawski – to surowe, naturalne
i zarazem eleganckie połączenie.

Oświetlenie typu Prismatic
do wybranych elementów
- opcjonalnie



Wybarwienie: Dąb Shetland

Shetland to bogactwo komód w różnych wymiarach,
z pakownymi szufladami. Już nie zabraknie Ci miejsca do przechowywania. 

Dodatkowo przyciemniane szyby witryn (antisol brąz) pozwolą w subtelny 
sposób pochwalić się domowymi bibelotami.

Stylowa ekspozycja
i mnóstwo miejsc do

przechowywania
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- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

typ 01
//
66/197/40cm      

typ 10
//
56/197/40cm      

typ 11
//
56/197/40cm      

typ 12
//
86/197/40cm      

typ 20
//
86/197/58cm      

typ 21
//
98,5/197/98,5cm      

typ 31
//
86/132,1/40cm      

typ 32
//
86/123,2/40cm      

typ 41
//
156/86,8/40cm      

typ 42
//
136/86,8/40cm      

typ 43
//
136/86,8/40cm      

typ 35
//
56/132,1/40cm      

typ 51
//
136/59,3/40cm      

typ 52
//
136/41,1/40cm      

typ 71
//
75/48,5/75cm      

typ 76
//
90-180/77/90cm      

typ 80
//
136/76,5/60cm      

typ 61
//
136/30/25cm      

61
60

system SHETLAND

Rozkładany stół to idealna propozycja dla posiadaczy małych
mieszkań, w których każdy centymetr jest na wagę złota.
Wygoda i funkcjonalność, a także mnóstwo możliwości aranżacyjnych
- dzięki zastosowaniu rozwiązań wielofunkcyjnych w meblach.

      typ  76 stół rozkładany
typ 01 witryna x 2

KORPUS/FRONT/WNĘKI
Dąb Shetland/Dąb Shetland/Szary



Wybarwienie: San Remo

pokój dzienny / jadalnia
SUMMER

Kolekcja zainspirowana naturalnym drewnem.
Charakterystycznie frezowane uchwyty do

złudzenia przypominają słoje. Pasjonaci natury
i klimatycznych wnętrz docenią atmosferę tak

urządzonego pokoju dziennego czy sypialni.

Dekor San Remo komponuje się zarówno
z cieplejszymi, jak i chłodniejszymi odcieniami.
Ciekawie będą prezentowały się turkusowy,
morski, kobaltowy, szmaragdowy czy rubinowy.
Oliwka czy bakłażanowy również mile widziane.

Oświetlenie Led 
lub Prismatic 
- opcjonalnie do wyboru 2 rodzaje



Wybarwienie: San Remo

Płynny ruch i wysoki komfort obsługi zapewni nowoczesny
system krytych prowadnic, dzięki któremu nawet bardzo

obciążone szuflady będą poruszać się płynnie i delikatnie.
Dodatkowo dzięki zawiasom z wbudowanym spowalniaczem

pozbędziesz się zbędnego hałasu przy zamykaniu.

Ciche domykanie
- to więcej niż dodatkowy

atut
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- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

typ 01L
//
54/196,5/39,9cm      

typ 32
//
86/130,8/39,9cm      

typ 43
//
150/92,1/39,9cm      

typ 51
//
150/53,5/39,9cm      

typ 52
//
150/49,8/39,9cm      

typ 71
//
75/48/75cm      

typ 75
//
140-180/77/85cm      

typ 33
//
86/119,4/39,9cm      

typ 40
//
168/92,1/39,9cm      

typ 41
//
150/92,1/39,9cm      

typ 42 
//
150/92,1/39,9cm      

typ 01P
//
54/196,5/39,9cm      

typ 06
//
86/196,5/39,9cm      

typ 10
//
54/196,5/39,9cm      

typ 20
//
86/196,5/57,9cm      

typ 30
//
86/138,8/39,9cm      

typ 31
//
86/122,8/39,9cm      

typ 61
//
150/6/25cm      

65
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typ 80
//
128/76/59,9cm      

system SUMMER

Propozycja aranżacyjna pokoju dziennego z wykorzystaniem systemu
inspirowanego naturalnym drewnem. Korpusy i fronty w jasnym dekorze San
Remo sprawdzą się idealnie w pokoju dziennym czy też małych przestrzeniach.
Jasna tonacja mebli w połączeniu z białymi ścianami optycznie powiększy
wnętrze, sprawiając że stanie się ono ciepłe i przytulne.

KORPUS/FRONT/APLIKACJE
San Remo/San Remo/Arusha Wenge

Zobacz także
sypialnia SUMMER str. 84

      typ 32 komoda
typ 61 półka wisząca

typ 51 komoda rtv
typ 10 bieliźniarka



pokój dzienny / jadalnia
TORONTO

Połączenie nowoczesnego
wnętrza z akcentami w dekorze drewna? To 

niezwykle efektowny zabieg, który wprowadzi do 
każdego domu elegancki i stylowy klimat. Nie bój 

się eksperymentować i wybierz eleganckie

meble, których biel kontrastuje z klasycznymi
aplikacjami w ciepłym i naturalnym dekorze.
Spraw, aby Twoje wnętrze było wyjątkowe!

Złoty Medal MTP 
na Targach Mebli MEBLE POLSKA 2016
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na Targach Mebli MEBLE POLSKA 2016



wszystkich tych, którzy marzą o stylowym
i nowoczesnym wnętrzu. Jest to także dobra
alternatywa dla mniejszych pomieszczeń
– wszystko za sprawą właśnie białych 
błyszczących frontów, które optycznie 
powiększą każde pomieszczenie.

Wybarwienie aplikacji: San Remo Rustic

pokój dzienny / jadalnia
TORONTO

To, co charakteryzuje kolekcję, to fronty MDF 
w kolorze błyszczącej bieli, eleganckie aplika-
cje w dekorze San Remo Rustic oraz niezwykle 

efektowne podświetlenie ledowe.
System stanowi idealne rozwiązanie dla

Oświetlenie zintegrowane 
z korpusem 
typu led



Kolekcja Toronto to pole do popisu dla tych, którzy chcą aby ich meble 
pełniły w pierwszej kolejności funkcję reprezentacyjną. Obok takiego 

wnętrza nikt nie przejdzie obojętnie.

Każde wnętrze zasługuje
na meble z dodatkami

zapewniającymi mu
niepowtarzalny charakter
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Drzwi i szuflady
z cichym domykiem

Z myślą o komforcie użytkowania, w kolekcji zastosowano 
system krytych prowadnic do szuflad. Prowadnice

zapewniają niezwykle płynny i delikatny ruch, nawet przy dużym
obciążeniu. Dodatkowym atutem jest wykorzystanie tzw. „cichego

domykania” oraz zawiasów z wbudowanym spowalniaczem.
Montaż wszystkich elementów jest szybki i prosty w obsłudze.



- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

            
typ TOV 02
//
57,9/195,5/42,2cm      

typ TOK 05
//
190/84,5/42,2cm      

typ TOK 01
//
140/52,5/45,2cm      

typ TOK 02
//
190/52,5/45,2cm      

typ TOT 06
//
67/48/67cm      

typ TOT 02
//
160/75,5/90cm      

typ TOK 04
//
140/84,5/42,2cm      

typ TOK 03
//
140/84,5/42,2cm      

typ TOK 09
//
140/84,5/42,2cm      

typ TOK 10
//
140/84,5/42,2cm      

typ TOV 06
//
105/195,5/42,2cm      

typ TOP 07
//
140/93/19.5cm      

      
typ TOP 06
//
190/93/19.5cm      

      
typ TOV 01
//
99,9/145,5/42,2cm      

typ TOK 07
//
100/145,5/42,2cm      

typ TOS 04
//
99,9/195,5/56,2cm      

      
typ TOS 01
//
57,9/195,5/42,2cm      

typ TOP 02
//
165/25/20,7cm      

typ TOP 01
//
125/25/20,7cm      
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- oświetlenie zintegrowane z korpusem - pasek LED FLEX

system TORONTO

Pokój dzienny nie musi być nudny! Meble w kolorze Alpejskiej Bieli
w połączeniu ze szklanymi, oświetlonymi półkami ożywią Twoją przestrzeń.

KORPUS/FRONT/APLIKACJE
Biały/Biały Połysk/ San Remo Rustic

  typ TOP 06 panel 
typ TOK 02 komoda RTV
typ TOV 01 witryna niska



Złoty Medal MTP 
na Targach Mebli MEBLE POLSKA 2010

Meble idealnie nadadzą się do jasnych
wnętrz, ze względu na swój ciemny dekor.
Takie połączenie stworzy elegancki
i klasyczny klimat każdego pomieszczenia.
Świetnie sprawdzi się w zestawieniu z jasnymi
szarościami, ecru, ciepłymi odcieniami beżu.

Wybarwienie: Wenge Amario

pokój dzienny / jadalnia
VENTI

Ciemny kolor mebli Wenge Amario
w połączeniu z metalizowanymi dodatkami

idealnie sprawdzi się w pokoju dziennym,
eleganckiej jadalni, szykownym gabinecie

czy też ponadczasowej sypialni.

Oświetlenie halogenowe
do wybranych elementów
- opcjonalnie



Wybarwienie: Wenge Amario

Detale są wisienką na torcie każdego stylowego mebla.
Delikatne metalizowane wstawki i korespondujące z nimi uchwyty 

w kolekcji Venti stanowią idealne dopełnienie aranżacji każdego wnętrza.

Starannie dobrane detale
- wieńce z metalizowanymi
wstawkami i ozdobne listwy

pasują do siebie idealnie
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- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

typ 30
//
137,8/126,4/35cm      

typ 31
//
98,3/126,4/35cm      

typ 34
//
98,3/126,4/35cm      

typ 40
//
177,3/94,4/45cm      

KORPUS/FRONT
Wenge Amario/Wenge Amario

typ 01
//
58,8/193/35cm      

typ 02
//
83,2/193/35cm      

typ 05
//
98,3/193/35cm      

typ 10
//
58,8/193/35cm      

typ 11
//
58,8/193/35cm      

typ 12
//
58,8/193/35cm      

typ 20
//
98,3/193/58cm      

typ 45
//
177,3/94,4/45cm      

typ 41
//
137,8/94,4/45cm      

typ 42
//
58,8/94,4/45cm      

typ 51
//
137,8/46,4/45cm      

typ 60
//
137,8/36/25cm      

typ 70
//
75/48/75cm      

typ 71
//
120/48/70cm      

typ 75
//
140-180/76,3/80cm      

typ 80
//
163,8/78,4/70cm      
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system VENTI

Twój Dom – pragniesz, by zawsze prezentował się wyjątkowo. W kolekcji
Venti znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by taki właśnie pozostał.
Ozdobne ramy frontów idealnie współgrają z metalowymi uchwytami
i dekoracyjnym szkłem witrynowym.



Sypialnie

ZADBAJ O TO,
ABY PORANNE
WSTAWANIE
KOJARZYŁO CI SIĘ
TYLKO Z TWOIM
WYGODNYM
ŁÓŻKIEM
Sypialnia to jedno z najważniejszych pomieszczeń w domu.
W niej odpoczywasz, śpisz, nabierasz energii na następny dzień.
To także miejsce bardzo intymne, tylko dla Ciebie i Twoich bliskich.
Spraw, aby nie chciało się z niej wychodzić.

Sypialnia to miejsce, w którym będziesz odpoczywać, dlatego
najlepiej sprawdzą się tu spokojne, jaśniejsze kolory, którymi
pomalujesz ściany. Idealnym dodatkiem będzie puszysty dywan 
i grubsze, mięsiste zasłony.

Pamiętaj, że dobrą aurę w sypialni, prócz odpowiedniego koloru,
dobranych mebli i oświetlenia, zapewnią także dodatki. Pościel,
w której będziesz spać, narzuta na łóżko czy poduszki sprawią,
że zwykły pokój zmieni się w klimatyczny pokój sypialny.

DORADZAMY OD CZEGO
ZACZĄĆ PLANOWANIE
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typ 22
//
163,9/209,1/58,9cm      

LINATE
Program Linate to połączenie niebanalnych

i wyszukanych rozwiązań. Uwielbiasz
nietuzinkowe dekoracje? System wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów
tworząc bryły, które zapewnią wyjątkową

Szafka nocna Linate otrzymała Złoty Medal Grand Prix
w Rankingu Czytelników magazynu Czas na Wnętrze
w 2014 r. 

i piękną przestrzeń sypialni.
Wstając o poranku i szykując się do wyjścia
nie musisz budzić ukochanej osoby.
Delikatne i ciche domykanie mebli sprawi,
że każde poranne wyjście stanie się łatwe
i niezauważone.

sypialnia



typ 97
//
145,2/88,5/206,4cm
(stelaż podnoszony,
łóżko dostępne bez materaca)      

typ 23
//
218,5/209,1/58,9cm      

typ 44
//
96/86,3/41,9cm      

typ 95
//
50/77,7/35,9cm      

typ 96
//
50/40,5/41,9cm      

typ 91
//
145,6/88,2/205,9cm
(łóżko dostępne
bez stelaża i materaca)      

typ 92
//
165,6/88,2/205,9cm
(łóżko dostępne
bez stelaża i materaca)      

typ 93
//
185,6/88,2/205,9cm
(łóżko dostępne
bez stelaża i materaca)      

typ 94
//
165,2/88,5/206,4cm
(stelaż podnoszony,
łóżko dostępne bez materaca)      
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- montaż lewo lub prawostronny - opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)



MADRAS
Marzy Ci się niebanalna sypialnia

z oryginalnymi rozwiązaniami dekoracyjnymi?
System Madras jest dla Ciebie! Łóżka i szafy
w delikatnej tonacji pozwolą na stworzenie

eleganckiej i oryginalnej przestrzeni sypialnianej.

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl

Z zewnątrz elegancka,
w środku skrywająca mnóstwo tajemnic...
Odkryj swoją szafę na nowo!

typ 22
//
165/200/63,3cm      

sypialnia



typ 23
//
200/200/63,3cm      

typ 44
//
109,2/82/43cm      

typ 91
//
145,6/90/212cm
(szuflada w komplecie
bez stelaża i materaca)

typ 92
//
165,6/90/212cm
(szuflada w komplecie
bez stelaża i materaca)

typ 95L
//
59,7/41/43cm

typ 95P
//
59,7/41/43cm

W systemie zastosowano ozdobne aplikacje w kolorze
Champagne Metalic oraz ergonomiczne rozwiązania

bezuchwytowe. Korpus i fronty z płyty laminowanej w kolorze
Dąb Latte sprawią, że sypialnia będzie przytulnym i ciepłym

miejscem Twojego domu.

Ozdobne aplikacje
i bezuchwytowe

rozwiązania sprawią,
że sypialnia stanie się

nowoczesna i efektowna
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- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)



sypialnia
PELLO

Sypialnia Pello to kontynuacja popularnego
programu dziennego. Dzięki dodatkowemu
systemowi Klienci mają do dyspozycji różne

bryły w zależności od ich wymiarów
czy funkcjonalności.

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl

Domowe zacisze – praktyczne, wygodne
i funkcjonalne. W natłoku obowiązków i pędu
codziennego życia każdy marzy o przytulnym
miejscu w domu, w którym choć na chwilę
zazna ciszy i spokoju.
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Klasyczny, elegancki dekor i nowoczesne bezuchwytowe
rozwiązania to klucz do pięknej i nietuzinkowej sypialni.

W systemie zastosowano bezuchwytowe rozwiązania, które
zapewnią funkcjonalność i nowoczesność każdego elementu.

Dodatkowo nadadzą szyku każdej stylowej sypialni.

Elegancka i nowoczesna
- sypialnia, która łączy style

typ 22
//
155,3/220/58cm      

typ 23
//
208/220/58cm      

typ 31
//
83/113,9/40cm      

typ 91
//
146/75/205,6cm
(2 szuflady w komplecie
montowane po dowolnej stronie łóżka
bez stelaża i materaca)      

typ 92
//
166/75/205,6cm
(2 szuflady w komplecie
montowane po dowolnej stronie łóżka
bez stelaża i materaca)      

typ 95
//
40/52/40cm

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)



SUMMER
Fronty i korpusy w kolorze San Remo,

inspirowane naturalnym drewnem, frezowane
uchwyty, drewniane wsporniki wezgłowia

czy ciche domykanie to tylko kilka z mnóstwa 
elementów, które

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl

wyróżniają tę elegancką kolekcję.
Masz dosyć bezsennych nocy? Martwisz się,
gdzie schować niepotrzebne szpargały?
Wybierz łóżko z podnoszonym stelażem
z kolekcji Summer i zapomnij o problemach,
które spędzają Ci sen z powiek.

typ 22
//
150/218/60cm      

sypialnia



typ 23
//
199,9/218/60cm      

typ 34
//
86/101,6/39,9cm      

typ 44
//
125,7/83,8/39,9cm      

typ 91
//
146/99/222cm
(stelaż podnoszony 
bez materaca)      

DWIE OPCJE OBICIA
WEZGŁOWIA DO WYBORU
Tkanina/Ecoskóra

typ 95L
//
54/42/41,2cm

typ 95P
//
54/42/41,2cm

typ 92
//
166/99/222cm
(stelaż podnoszony 
bez materaca)      

Dzięki nowej kolekcji Summer każdy przedmiot w Twoim domu
będzie znał swoje miejsce. To wszystko za sprawą funkcjonalnego
łóżka z podnoszonym stelażem, które stanie się Twoim najlepszym

przyjacielem i zapewni idealny porządek w domu.

Gwarancją wygodnego
przechowywania jest łóżko

z podnoszonym stelażem
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- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)



Pokoje dziecięce i młodzieżowe

Pokój dziecięcy to miejsce do zabawy, odpoczynku i nauki.
Strefa, w której rodzą się marzenia, powstają plany na przyszłość
i buzuje wyobraźnia. Spraw, aby pokój Twojego dziecka inspirował
je do odkrywania świata, zdobywania szczytów i realizacji marzeń!

RÓŻNE
OSOBOWOŚCI
TE SAME
POTRZEBY

Pokój dziecięcy i młodzieżowy to oaza Twojej pociechy. Ma być
jasny i przytulny, ma sprzyjać odpoczynkowi i nauce. Zacznij od
wyboru kolorystki. Najlepiej sprawdzą się jasne kolory – jasne beże,
róże, błękity czy przytulne i ciepłe zielenie. Kolor nie może męczyć
ani rozpraszać.

To pokój dziecięcy, zatem pozwól swojemu dziecku pomóc sobie
w wyborze koloru, dobierzcie dodatki i meble – niech to będzie
wspólna zabawa!

DORADZAMY OD CZEGO
ZACZĄĆ PLANOWANIE
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ALIEN
pokój młodzieżowy

Alien to miłe dla oka połączenie funkcjonalności,
prostych rozwiązań i nowoczesnego designu.

W kolekcji dostępne są wyjątkowe wiszące szafki,
pojemne komody, regały i szafy, które pomogą

w utrzymaniu porządku w pokoju nastolatka. Wybarwienie : Matera

Naukę ułatwi wygodne biurko idealnie
dopasowane do potrzeb młodego człowieka.

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl



89
88Wybarwienie : Matera

Alien daje pole do popisu tym, którzy lubią bawić się kolorami. 
Trzy kolory listew* pomiędzy frontami, zestawy kolorowych naklejek oraz trzy 

warianty kolorystyczne frontu w szafce wiszącej pozwoli zaaranżować 
nieskończenie wiele wariantów pokoju młodzieżowego. Jeśli znudzi Ci się 

Twoja pierwotna aranżacja – po prostu zdejmij 
naklejki lub wymień je na inne.

* Wszystkie kolory listew są sprzedawane w komplecie.

Udekoruj meble
według własnej wyobraźni



system ALIEN

- montaż lewo lub prawostronny

typ ALIP01
//
80/20/20cm      

typ ALIK02
//
82,9/92,5/40cm      

typ ALIK03
//
122,6/76,5/40cm      

typ ALIK01
//
82,9/108,5/40cm      

typ ALIR01
//
43,2/180,9/40cm      

typ ALIS01
//
43,2/180,9/40cm      

typ ALIS03
//
96,5/180,9/96,5cm      

typ ALIS02
//
85,6/180,9/60cm      



KORPUS/FRONT
Grafit/Grafit/Matera

FRONT SZAFEK
WISZĄCYCH/
LISTWY 
Turkus
Pomarańcz
Zieleń

Pokój młodzieżowy to miejsce, w którym nastolatek ma przede
wszystkim czuć się dobrze. Pobawcie się zatem aranżacjami.

Niech wystrój odzwierciedla zainteresowania, pasje i charakter
mieszkającej w nim osoby. To przecież azyl, miejsce relaksu
i pokój do nauki – dlatego musi być przyjazny i wyjątkowy!

Pokój o wielu funkcjach
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typ ALIB01
//
123,2/75/60cm      

typ ALIK05
//
43,2/54,1/40cm      

naklejka SPACE
(naklejki do zakupu 
osobno)

naklejka MARS
(naklejki do zakupu 
osobno)

typ ALIL01
//
98,8/66,1/205,6cm
(szuflada w komplecie; bez stelaża i materaca ; wym. materaca 90x200cm)      

typ ALIF01
//
122,6/36,1/40cm      

typ ALIH01
//
43,2/40/30cm      

typ ALIX01 front turkus
do szafki ALIH01   
//
39,4/36,1/1,8cm      

typ ALIX01 front pomarańcz
do szafki ALIH01
//
39,4/36,1/1,8cm      

typ ALIX01 front zieleń
do szafki ALIH01
//
39,4/36,1/1,8cm      



Nagroda 
Czytelników 
Czas na Wnętrze

AMAZON
pokój młodzieżowy

To połączenie błyszczącej bieli
i aplikacji w kolorze dębu San Remo.

To, co wyróżnia kolekcję, to umieszczone
wewnątrz mebli boxy, nawiązujące

do aktualnych światowych trendów. Wybarwienie aplikacji: San Remo

Kolekcja daje nieskończenie wiele możliwości
aranżacyjnych. Nadaje się idealnie zarówno
dla dziewczynek, jak i chłopców. Wszystko za
sprawą uchwytów, które występują w czterech
różnych kolorach. Urządź pokój swoich pociech
w pięknym i bajkowym stylu.
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Komoda z funkcją szafy to propozycja dla wszystkich tych,
którzy szukają ergonomicznych i nowoczesnych rozwiązań.

Komoda z funkcją szafy?
To możliwe!



typ 31
//
81/115,7/40,2cm      

typ 32
//
81/115,7/40,2cm      

typ 10
//
48/190,8/40,2cm      

typ 11
//
48/190,8/40,2cm

typ 20
//
81/190,8/52,4cm

typ 21
//
96,5/190,8/96,5cm

typ 30
//
105,5/115,7/52,4cm

system AMAZON

- montaż lewo lub prawostronny - opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)



typ 33
//
48/115,7/40,2cm      

typ 36
//
90,7/97,1/40,2cm      

typ 41
//
126,2/79,4/40,2cm      

typ 61
//
110/20/20cm      

typ 60
//
81/20/20cm      

typ 81
//
110/75,5/60cm      

typ 98
//
64,4/93,5/123,4cm      

typ 99
//
61.3/20/118cm      

typ 85
//
45,6/63,5/45,6cm      

typ 95
//
45,6/42,2/40,2cm      

typ 90
//
100,6/76,3/204,8cm
bez stelaża i materaca;
z wysuwaną opcją dodatkowego spania,
materac główny 90x200
materac dodatkowy 80x190x15max

typ 62
//
70/18,6/15,6cm      

KORPUS/FRONT/APLIKACJE
Biały/Biały Połysk/San Remo

Nie zapominajmy też o estetycznym wyglądzie. Dobrze gdyby miało też
do kompletu komodę lub regalik. Wszystkie te cechy łączy w sobie Amazon

– łóżeczko wyposażone aż w 3 poziomy regulacji materaca, drewniane
wyjmowane szczebelki oraz opcję wysuwanej szuflady na kółkach.

A do tego niespełna 20 brył w całym systemie do stworzenia
niepowtarzalnej aranżacji zarówno dla chłopca jak i dziewczynki.

Łóżeczko dla nowego
domownika to trudny

wybór – musi być
bezpieczne i praktyczne
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ANGEL
pokój młodzieżowy

Kolekcja wyróżnia się stylowym dekorem Dąb
White Craft imitującym bielone drewno.

W systemie zastosowano również poziome
ułożenie usłojenia na frontach oraz 

rozwiązania bezuchwytowe. Wybarwienie: Dąb White Craft

Stylowa i modna, a jednocześnie neutralna
kolorystyka wykorzystana w systemie daje
ogromne możliwości aranżacyjne. Gdy zajdzie
taka potrzeba, z łatwością przemienisz
pokój swojego malucha w stylowe miejsce
dla nastolatka.



Nie potrzebujesz wiele miejsca – wystarczy łóżeczko z 3 poziomami 
regulacji wysokości materaca i wyjmowanymi szczebelkami, które 

dzięki dodatkowej szufladzie na kółkach jest też praktycznym 
schowkiem na dziecięce akcesoria. Jeśli potrzebujesz pomieścić 
więcej rzeczy, masz do dyspozycji prawie 20 brył z kolekcji, które 

przydadzą się, kiedy przyjdzie przemienić kącik niemowlęcy 
w pokój przedszkolaka.

Program Angel świetnie 
sprawdzi się też w kąciku 

niemowlęcym
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typ 10
//
56/190,5/40,2cm      

typ 11
//
56/190,5/40,2cm      

typ 20
//
84/190,5/58,2cm      

typ 21
//
96/190,5/96cm      

typ 31
//
84/130,7/40,2cm      

typ 32
//
84/130,7/40,2cm      

typ 33
//
84/116,3/40,2cm      

typ 35
//
56/116,3/40,2cm      

system ANGEL

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny



typ 41
//
118,7/76,5/40,2cm      

typ 42
//
118,7/76,5/40,2cm      

typ 43
//
84/76,5/40,2cm      

typ 44
//
84/76,5/40,2 cm      

typ 80
//
118,7/76,5/60cm      

typ 90
//
95,8/80,5/206,1cm
bez stelaża i materaca;
z wysuwaną opcją dodatkowego spania,
materac główny 90x200 materac dodatkowy 80x190x15max

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie w łóżku w pełni wysuwanej
szuflady. Jest to idealna alternatywa dla łóżka piętrowego. Szuflada na
kółkach zapewni dodatkowe miejsce do spania, gdy tylko zajdzie taka

potrzeba! A jeśli nie widzisz takiej konieczności, możesz jej użyć jako
praktyczny i niezwykle pojemny schowek.

Wysuwana szuflada może
stanowić idealne miejsce

do spania dla małych gości
Twoich pociech
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98

typ 95
//
49,1/37,6/40,2cm

typ 99
//
61,3/20/118cm      

typ 98
//
64,4/93,5/123,4cm      

typ 60
//
118,7/83,2/25,2cm      

typ 62
//
84/21,6/25cm      

typ 61
//
118,7/21,6/25cm      



a jednocześnie odróżniają się od wyposażenia
wybieranego przez dorosłych, utrzymanego
w poważniejszej stylistyce. Dzięki temu
nastolatek zachowa pełnię niezależności
i będzie mógł wyraźnie zaznaczyć swoją
odrębność zarówno od rodziców, jak
i młodszego rodzeństwa.

CAYMAN
pokój młodzieżowy

Jeśli Twoje dziecko wyrosło już z naklejek
i zabawek, idealną propozycją będzie

dla niego program CAYMAN. Meble z tej
kolekcji nie mają w sobie nic z dziecięcego

charakteru – zbyt infantylnego dla nastolatka,
Wybarwienie aplikacji: 

Maracaibo

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl
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Jak okiełznać chaos w pokoju nastolatka? Dzięki przestrzeniom,
w których można schować wszelkie mniejsze i większe szpargały. Zwróć 

uwagę na duże (120 cm szerokości) praktyczne łóżko z szufladą, która może 
być zarówno schowkiem na pościel, jak i na ulubione drobiazgi.

Cayman to mnóstwo
ciekawych rozwiązań!



system CAYMAN

- montaż lewo lub prawostronny

typ CAYK01
//
115/83,5/40cm      

typ CAYK04
//
115/116/40cm      

typ CAYR01
//
48,9/198,3/36cm      

typ CAYS01
//
48,9/198,3/36cm      

typ CAYS02
//
106,4/198,3/57,2cm      

typ CAYS03
//
151,7/198,3/57,2cm      

typ CAYK02
//
94,4/83,5/40cm      

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)



Aby stworzyć spójną przestrzeń sięgnij po nowoczesne grafiki, 
plakaty oraz dodatki w kolorze żółtym lub czerwonym, 

które dopełnią odważną aranżację.

Idealne rozwiązanie
dla nastolatków
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typ CAYB01
//
115/74/57,6cm      

typ CAYK03P
//
55,6/39,9/38cm      

typ CAYK03L
//
55,6/39,9/38cm      

typ CAYL01
//
95,1/90,9/211,3cm
(szuflada w komplecie; bez stelaża i materaca)

typ CAYL02
//
125,1/90,9/211,3cm
(szuflada w komplecie; bez stelaża i materaca)

typ CAYF01
//
128,1/55,5/38,4cm      

typ CAYP01
//
115/16/21,6cm      



HOBBY
pokój młodzieżowy

Kolekcję charakteryzuje nietuzinkowy dekor
w kolorze Dąb Dziki z płyty laminowanej

i rozwiązania bezuchwytowe. Dodatkowym
atutem jest możliwość wyboru frontów

dostępnych aż w 5 ciekawych kolorach. Wybarwienie: Dąb Dziki

Zakochaj się w kolekcji, która zmienia się
wraz z Twoimi potrzebami. Wielofunkcyjne bryły
sprawią, że z łatwością zaaranżujesz pokój
zarówno dla małych dzieci, jak i dla młodzieży.



System charakteryzuje wiele możliwości aranżacji młodzieżowej
przestrzeni. Stylowe łóżko z możliwością dodatkowego spania

jest jednym z nich.    

Wielofunkcyjne meble
zajmujące mało miejsca?

To możliwe!
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typ 10
//
50/194/40cm      

typ 11
//
50/194/40cm      

typ 12
//
88/194/40cm      

typ 20
//
89,2/194/54cm      

typ 21
//
95/194/95cm      

typ 30
//
89,2/132,1/40cm      

typ 31
//
89,2/132,1/40cm      

typ 32
//
50/132,1/40cm      

typ 33
//
88/115,7/40cm      

system HOBBY

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny



typ 41
//
125,7/77,7/40cm      

typ 42
//
88/77,7/40cm      

typ 71
//
75/47,1/75cm      

typ 81
//
126/75,7/60cm      

typ 85
//
41,5/59/40,2cm      

typ 90
//
96,6/80/206 cm
bez stelaża i materaca;
z wysuwaną opcją dodatkowego spania,
materac główny 90x200 materac dodatkowy 80x190x15max

typ 95
//
50/41,2/40cm

typ 61
//
126/26/24,6cm      

Aż 5 kolorów frontów
do wyboru - baw się kolorami,

łącz, zmieniaj!
KORPUS/FRONT
Dąb Dziki

FRONT
Fiolet
Wanilia
Brąz
Turkus
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Do dyspozycji masz pojemne komody, szafy,
łóżko, biurko oraz pomysłowe witryny wiszące.
W zależności od potrzeb i rodzaju pomieszczenia
każda aranżacja może być inna.

PROVENCE
pokój młodzieżowy

Urok tej kolekcji polega na jej uniwersalności
- w zależności od użytych kolorów ścian
i dodatków można urządzić nią pokoik

przedszkolaka lub stylową i przytulną
przestrzeń nastolatka. Wybarwienie: Modrzew Sibiu

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl
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Szafy z kolekcji Provence są efektowne i niezwykle pojemne.
Dobra organizacja przestrzeni wewnątrz szafy sprawi,
że wszystko znajdzie swoje miejsce, a drzwi z cichym

domykiem ułatwią użytkowanie.

Pojemna szafa
- nie tylko na ubrania



system PROVENCE

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

PVK15M
//
56,8/112,7/42cm      

PVK13M
//
98,1/42/42cm      

PVK14M
//
139,4/42/42cm      

            
PVP08M
//
139,4/65,6/30cm      

      
PVP07M
//
98,1/65,6/30cm      

PVS04M
//
116,1/200/60cm      

PVS05M
//
166,4/200/60cm      

NOWOŚĆ



KORPUS/FRONT/APLIKACJE
Modrzew Sibiu/Modrzew Sibiu/Dąb Cadbury

PVB01M
//
125/75,5/55cm      

PVK16M
//
46,2/55,7/42cm      

PVK17M
//
56,8/63/42cm      

PVL03M
//
97,1/93,6/210,3cm      

PVL04M
//
147,2/93,6/210,3cm      

Optymalne połączenia
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Ciemny blat z płyty laminowanej świetnie sprawdzi się w przypadku
biurka, które dodatkowo można uzupełnić pojemnym kontenerkiem na

kółkach. Jeśli w pokoju brakuje miejsca, mobilny kontenerek w razie
potrzeby może różnocześnie posłużyć za szafkę nocną.



Meble uzupełniające: przedpokój, łazienka

Przedpokój
- to tu witasz
i żegnasz gości,
tu czekasz na
powrót najbliższych,
tu zaczyna się
Twój dom

PRZEDPOKÓJ
Zaaranżuj swój przedpokój tak, aby był funkcjonalny i przestronny.
Pamiętaj, że wystrój przedpokoju powinien nawiązywać stylem,
kolorystyką i umeblowaniem do reszty wnętrza. Urządzając
przestrzeń, zdecyduj się na funkcjonalne, zgrabne meble,
które nie zdominują (często niewielkiego) przedpokoju. Zwróć
uwagę na jasne oświetlenie i odpowiednio dobierz podłogę.
Pamiętaj - ma być odporna na ścieranie, łatwa w pielęgnacji
i ma pasować do reszty powierzchni w mieszkaniu.

ŁAZIENKA
Nawet najmniejsza łazienka może być funkcjonalna i elegancka.
Zacznij od dobrego rozplanowania. Narysuj plan łazienki i dopasuj
do niego wyposażenie, które chcesz w niej zmieścić. Wykorzystaj
wszystkie zakamarki i przestrzenie. Jeśli nie masz miejsca, pomyśl
o przeniesieniu pralki do kuchni. Zyskasz więcej miejsca na szafki
lub duże lustro, które powiększy optycznie pomieszczenie.

DORADZAMY OD CZEGO
ZACZĄĆ PLANOWANIE
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IMPERIAL
Pamiętacie Imperial w pokoju dziennym?

Przedpokój to kontynuacja tego popularnego
programu. System Imperial to kwintesencja 
klasy i stylu dlatego sprawdzi się idealnie w 

każdym domu. Meble do przedpokoju 

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl

z kolekcji Imperial pomogą okiełznać chaos.
Dekor w kolorze Orzecha Imperial sprawia,
że system pasuje zarówno do ciemnych jak
i jasnych ścian oraz pomieszczeń.

przedpokój



typ 19
//
50/195/60,5cm      

typ 20
//
80/195/60,8cm      

typ 21
//
93/195/93cm      

typ 41
//
140/89,3/45,3cm      

typ 111
//
110/195/37,5cm      

Nie trzeba wiele, aby urządzić stylowe i niebanalne wnętrze.
Postaw na kolekcję Imperial i zbieraj pochwały za szyk i klasę

swojego mieszkania już od samego wejścia.

Elegancja i funkcjonalność
ukryta w każdym calu

115
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- montaż lewo lub prawostronny



LINATE
Przedpokój Linate to kontynuacja

popularnego programu dziennego. Chcesz
urządzić swój dom w jednym klimacie, nie
rezygnując przy tym ze swoich ulubionych

mebli? Teraz to możliwe.   

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl

Zastosuj program Linate w przedpokoju
i salonie, aby stworzyć piękną
harmonię w całym domu. Masz małe
mieszkanie? Linate w dekorze alpejskiej bieli
w połączeniu z jasnymi ścianami optycznie
powiększy każde wnętrze.

przedpokój



typ 25
//
84,9/194,5/36,9cm      

typ 115
//
88/194/35cm      

typ 35
//
109,4/86,5/41,9cm      

typ 67
//
164/54,7/41,9cm      

typ 122
//
109,4/68,7/1,9cm      

typ 121
//
164/68,7/1,9cm      

Przedpokój urządzony kolekcją Linate wprowadzi klimat 
nowoczesności już od samego wejścia. To ciekawa

propozycja szczególnie dla tych osób, które podążają
za najnowszymi trendami.

Przedpokój to wizytówka
Twojego mieszkania.

Klasa i elegancja
już od progu
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PROVENCE
Ważne jest, żeby przedpokój jako wizytówka

mieszkania łączył w sobie 2 elementy –
estetykę i funkcjonalność. Kolekcja Provence

dzięki jasnemu dekorowi oraz dużej ilości
pojemnych brył, sprawdzi się zarówno

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl

w mniejszych jak i dużych przestrzeniach.
Wygospodaruj jeszcze więcej miejsca do
przechowywania, gdyż porządek oznacza
więcej miejsca dla Ciebie i rodziny. Pamiętaj, że
pierwsze wrażenie robi się tylko raz.przedpokój



Dobrze mieć w przedpokoju możliwość schowania większej
ilości okryć i butów, żeby nie witał nas od progu bałagan.
Dobrym pomysłem jest też lustro, które nie tylko optycznie

powiększy przestrzeń, ale też pozwoli sprawdzić,
jak prezentujemy się przed wyjściem.

Dobrze zorganizowany
przedpokój
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- montaż lewo lub prawostronny

PVK11M
//
116,1/83,6/42cm      

PVL02M
//
114,9/92,9/15cm      

PVK12M
//
116,1/48,1/42cm      

PVP06M
//
114,9/103,6/28cm      

PVS02M
//
71,2/200/42cm

PVS03M
//
98,1/200/42cm      



LINATE
Biel w połączeniu z ciemniejszymi

aplikacjami w kolorze trufli stanowi idealną
kompozycję do niebanalnej i stylowej łazienki.
Meble do łazienki w kolorze bieli w połączeniu

z jasną podłogą czy też ścianami

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl

optycznie powiększą każde pomieszczenie
oraz sprawią, że stanie się ono niezwykle
szykowne i nowoczesne. Jeśli jednak wolisz
szczyptę szaleństwa połącz białe meble
z kolorowymi ścianami, które nadadzą życia
i wigoru każdej przestrzeni.

łazienka



typ 156L
//
40/68,6/30,9cm      

typ 156P
//
40/68,6/30,9cm      

typ 150
//
80/68,2/47,6cm
(umywalka sprzedawana 
w komplecie z szafką typ150)      

typ 155L
//
40/176/30,9cm

typ 155P
//
40/176/30,9cm

typ 157L
//
40/68,6/21,9cm      

typ 157P
//
40/68,6/21,9cm      

typ 160
//
80/68,5/15,9cm
(oświetlenie - opcja)      

Linate to propozycja dla wszystkich tych, którzy stoją przed
trudnym wyborem postawienia na jeden konkretny styl w domu.

System łączy w sobie elegancję i nowoczesność,
dzięki czemu nie musisz wybierać.

Nowoczesne wnętrze
w eleganckim stylu - taka może 

być Twoja łazienka!
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- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)



PROVENCE
Powiedzmy sobie szczerze – wstając 

o świcie z łóżka, nie zawsze tryskamy pozytywną 
energią. Miło jest móc pójść do miejsca, które 

wita Cię od progu ciepłem i przytulną 
atmosferą. Dzięki meblom Provence Twoja 

Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blog.meblewojcik.com.pl

łazienka, może przeobrazić się właśnie w takie 
miejsce. To meble, które kuszą swoją  ciepłą 
barwą i same w sobie stanowią efektowną 
dekorację.

łazienka



PVP02L
//
48,4/77,5/30cm

PVP01L
//
81,3/77,4/25cm

Szuflady i  drzwi z systemem cichego domykania zwiększą bezpieczeństwo 
użytkowania.  Zaś szafka z lustrem z wbudowanym oświetleniem konstrukcyjnym 

sprawi, że pokochasz swoją łazienkę za jej praktyczność.

Nie zapominajmy 
o funkcjonalności.
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- montaż lewo lub prawostronny

PVS01L
//
48,4/200/40cm

PVK01L
//
81,3/64,9/40cm

PVK02L
//
48,4/84,5/40cm

- oświetlenie zintegrowane z korpusem



typ 41
//
126,2/79,4/40,2cm      

typ 61
//
110/20/20cm      

typ 10
//
48/190,8/40,2cm      

typ 11
//
48/190,8/40,2cm

typ 20
//
81/190,8/52,4cm

typ 21
//
96,5/190,8/96,5cm

109cm

102cm

system ALIEN

system AMAZON

typ 81
//
110/75,5/60cm      

typ 85
//
45,6/63,5/45,6cm      

typ 90
//
100,6/76,3/204,8cm
Butterfly 1 pkt
bez stelaża i materaca;
z wysuwaną opcją dodatkowego spania,
materac główny 90x200
materac dodatkowy 80x190x15max

typ 62
//
70/18,6/15,6cm      

 

KORPUS/FRONT
Grafit / Grafit / Matera

W komplecie 3 kolory listew 
do wyboru (turkus, pomarańcz, 
zieleń).

Fronty do szafek wiszących
dostępne w 3 kolorach (turkus, 
pomarańcz, zieleń).

Naklejki dostepne w 2 opcjach.

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biały/Biały Połysk/Dąb San Remo

Połączenie bieli z aplikacją 
w kolorze Dąb San Remo.

Charakterystyczne boxy 
umieszczone wewnątrz mebli 
– nawiązanie do aktualnych
modnych trendów wzorniczych.

Fronty w białym połysku.

Ekskluzywny uchwyt z wstawką
a’la szkło mrożone - z możliwością
wyboru aż 4 kolorów.

Komoda z funkcją szafy (drzwi 
suwane, montaż komody prawa
/lewa) - nowa alternatywa dla 
pokoju dziecięcego.

Opcja montażu do wezgłowia
łóżka dodatkowego oświetlenia
typu Butterfly.

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

typ ALIH01
//
43,2/40/30cm      

typ ALIX01 front turkus   
do szafki ALIH01
//
39,4/36,1/1,8cm      

typ ALIX01 front pomarańcz
do szafki ALIH01
//
39,4/36,1/1,8cm      

typ ALIX01 front zieleń
do szafki ALIH01
//
39,4/36,1/1,8cm      

typ ALIR01
//
43,2/180,9/40cm      

typ ALIS03
//
96,5/180,9/96,5cm      

typ ALIS02
//
85,6/180,9/60cm      

138cm

FRONTY SZAFEK WISZĄCYCH/LISTWY
Turkus / Pomarańcz / Zieleń



typ 60
//
81/20/20cm      

typ 36
//
90,7/97,1/40,2cm      

typ 31
//
81/115,7/40,2cm      

typ 32
//
81/115,7/40,2cm      

typ 33
//
48/115,7/40,2cm      

146cm

71cm

typ 30
//
105,5/115,7/52,4cm

typ 95
//
45,6/42,2/40,2cm      
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typ ALIB01
//
123,2/75/60cm      

typ ALIK05
//
43,2/54,1/40cm      

typ ALIL01
//
98,8/66,1/205,6cm
(szuflad w komplecie, 
bez stelaża i materaca
wym.materaca 90x200cm)      

typ ALIF01
//
122,6/36,1/40cm      

typ ALIP01
//
80/20/20cm      

typ ALIK02
//
82,9/92,5/40cm      

typ ALIK03
//
122,6/76,5/40cm      

typ ALIK01
//
82,9/108,5/40cm      

typ ALIS01
//
43,2/180,9/40cm      

naklejka SPACE
(naklejki do zakupu 
osobno)

naklejka MARS
(naklejki do zakupu 
osobno)

typ 98
//
64,4/93,5/123,4cm      

typ 99
//
61.3/20/118cm      



typ 42
//
118,7/76,5/40,2cm      

typ 43
//
84/76,5/40,2cm      

typ 44
//
84/76,5/40,2cm      

typ 80
//
118,7/76,5/60cm      

typ 60
//
118,7/83,2/25,2cm      

typ 62
//
84/21,6/25cm      

typ 61
//
118,7/21,6/25cm      

typ 10
//
56/190,5/40,2cm      

typ 11
//
56/190,5/40,2cm      

typ 20
//
84/190,5/58,2cm      

typ 21
//
96/190,5/96cm      

system ANGEL

88cm
KORPUS/FRONT
Dąb White Craft/ Dąb White Craft

Materiał: płyta laminowana 
o zwiększonej odporności na 
zarysowania, wilgoć i wysoką 
temperaturę.

System bezuchwytowy – bardzo 
bezpieczny dla dzieci.

Modna kolorystyka neutralna, 
dająca duże możliwości 
aranżacyjne.

Łóżko z dodatkowym spaniem 
– alternatywa dla łóżka 
piętrowego. Wymiar materaca 
dodatkowego - 190 cm x 80 cm 
(max.15 cm).

Nadstawka nad biurko 
– możliwość trzymania rzeczy 
w zasięgu ręki.

Opcja montażu do wezgłowia
łóżka dodatkowego oświetlenia
typu Butterfly.

KORPUS/FRONT
Dąb Riviera Szary/Sand

Błyszczące fronty z wytrzymałej 
płyty MDF w ciepłym i naturalnym 
dekorze Sand. 

Synchroniczna prowadnica stołu 
z blokadą.

Modna, jasna i neutralna             
kolorystyka, dająca duże 
możliwości aranżacyjne.

OPRAWA LED
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).

system ASPEN

            
typ ASPV02
//
55,3/195,5/40cm
oprawa Led 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ ASPF03
//
137,2/49,5/48cm      

typ ASPF04
//
179,1/36,5/48cm      

      
typ ASPR01
//
55,3/195,5/40cm      

      
typ ASPS04
//
55,3/195,5/40cm      

      
typ ASPV03
//
95,2/195,5/40cm
oprawa Led 4 pkt
- oświetlenie opcjonalne            

62x12cm      
57x15cm      57x15cm      56x15cm      62x12cm      

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny



typ 41
//
118,7/76,5/40,2cm      

typ 90
//
95,8/80,5/206,1cm
Butterfly 1pkt
bez stelaża i materaca;
z wysuwaną opcją dodatkowego spania,
materac główny 90x200
materac dodatkowy 80x190x15max

typ 95
//
49,1/37,6/40,2cm

typ 31
//
84/130,7/40,2cm      

typ 33
//
84/116,3/40,2cm      

typ 35
//
56/116,3/40,2cm      

 
104cm

typ 32
//
84/130,7/40,2cm      

typ ASPP02
//
160/22,9/21,6cm      

typ ASPP01
//
120/22,9/21,6cm      

typ ASPK03
//
95,2/151,8/40cm      

typ ASPK02
//
185/86,3/40cm      

typ ASPK01
//
140,1/86,3/40cm      

typ ASPT03
//
95,2/40,5/67cm      

typ ASPT04
//
140-180/76/85cm      

      
typ ASPV01
//
95,2/151,8/40cm 
oprawa Led 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne     

typ ASPS02
//
95,2/195,5/60cm      

122cm      
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- oświetlenie zintegrowane z korpusem

typ 99
//
61,3/20/118cm      

typ 98
//
64,4/93,5/123,4cm      



typ 41
//
125,7/77,7/40cm      

typ 42
//
88/77,7/40cm      

typ 71
//
75/47,1/75cm      

typ 81
//
126/75,7/60cm      

typ 61
//
126/26/24,6cm      

typ 10
//
50/194/40cm      

typ 11
//
50/194/40cm      

typ 12
//
88/194/40cm      

typ 20
//
89,2/194/54cm      

system HOBBY

 

126cm

KORPUS/FRONT
Dąb Dziki/Dąb Dziki, Brąz, Fiolet, Turkus, 
Wanilia

Materiał: płyta laminowana
o zwiększonej odporności na 
zarysowania, wilgoć i wysoką 
temperaturę.

Łóżko z dodatkowym spaniem 
– alternatywa dla łóżka 
piętrowego. Wymiar materaca 
dodatkowego - 80 cm x 190 cm 
x15 cm max.).

System bezuchwytowy 
– bezpieczny dla dzieci.

Możliwość wymiany frontów - pięć 
kolorów wymiennych frontów 
– możesz dowolnie łączyć 
kolorystykę poszczególnych brył 
i nadać pokojowi indywidualny 
wygląd.

Opcja montażu do wezgłowia
łóżka dodatkowego oświetlenia
typu Butterfly.

system CAYMAN

KORPUS/FRONT/APLIKACJE
Popiel / Popiel / Maracaibo

Materiał: płyta laminowana 
o zwiększonej odporności na 
zarysowania, wilgoć i wysoką 
temperaturę.

Modna, charakterystyczna 
aplikacja w dekorze Maracaibo.

Charakterystyczne uchwyty ze 
wstawką nawiązującą do dekoru 
Maracaibo.

Dwie szerokości łóżka 90 i 120cm
do wyboru.

Opcja montażu do wezgłowia
łóżka dodatkowego oświetlenia
typu Butterfly.

- montaż lewo lub prawostronny

typ CAYB01
//
115/74/57,6cm      

typ CAYK03P
//
55,6/39,9/38cm      

typ CAYK03L
//
55,6/39,9/38cm      

typ CAYL01
//
95,1/90,9/211,3cm
Butterfly 1 pkt
(szuflada w komplecie; 
bez stelaża i materaca)

typ CAYS02
//
106,4/198,3/57,2cm      

typ CAYS03
//
151,7/198,3/57,2cm      

112cm      159cm      

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)



typ 85
//
41,5/59/40,2cm      

typ 90
//
96,6/80/206 cm
Butterfly 1 pkt
bez stelaża i materaca;
z wysuwaną opcją dodatkowego spania,
materac główny 90x200
materac dodatkowy 80x190x15max

typ 95
//
50/41,2/40cm

typ 21
//
95/194/95cm      

typ 30
//
89,2/132,1/40cm      

typ 31
//
89,2/132,1/40cm      

typ 32
//
50/132,1/40cm      

typ 33
//
88/115,7/40cm      

 

 

180cm

105cm

typ CAYL02
//
125,1/90,9/211,3cm
Butterfly 1 pkt
(szuflada w komplecie; 
bez stelaża i materaca)

typ CAYF01
//
128,1/55,5/38,4cm      

typ CAYP01
//
115/16/21,6cm      

typ CAYK01
//
115/83,5/40cm      

typ CAYK04
//
115/116/40cm      

typ CAYR01
//
48,9/198,3/36cm      

typ CAYS01
//
48,9/198,3/36cm      

typ CAYK02
//
94,4/83,5/40cm      

79,3x13,7cm      

129
128

 



- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

58x18cm      58x14cm      

system IMPERIAL

KORPUS/FRONT
Orzech Imperial/Orzech Imperial

Korpus i fronty z płyty laminowanej
o zwiększonej wytrzymałości na
zadrapania, wilgoć i wysoką
temperaturę.

Ozdobne zaokrąglone listwy 
wykonane z wytrzymałej płyty 
MDF.

W witrynach i komodach 
zastosowano hartowane szkło, 
które gwarantuje zwiększone 
bezpieczeństwo użytkowania.

OPRAWA LED
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).

typ 01
//
50/195/37,8cm
oprawa Led 3 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 10
//
50/195/37,8cm      

typ 19
//
50/195/60,5cm      

typ 11
//
50/195/37,8cm      

typ 51
//
140/44/45,3cm

typ 61
//
140/36/29,5cm

typ 70
//
110/48/70cm      

typ 75
//
140-180/77/85cm      

system IMPERIAL NEW

typ 01
//
50/195/37,8cm
oprawa Led 3 pkt
- oświetlenie opcjonalne            

typ 70
//
110/48/70cm      

typ 75
//
140-180/77/85cm      

typ 51
//
140/44/45,3cm
wnęki na RTV 2x58,7/14,4/45cm      

typ 61
//
140/36/29,5cm

typ 10
//
50/195/37,8cm      

typ 19
//
50/195/60,5cm      

typ 11
//
50/195/37,8cm      

58x18cm      58x14cm      

KORPUS/FRONT
Dąb Truflowy/ Dąb Truflowy/Champagne 

Korpus i fronty z płyty laminowanej
o zwiększonej wytrzymałości na
zadrapania, wilgoć i wysoką
temperaturę.

Ozdobne, delikatnie zaokrąglone 
listwy z płyty MDF.

Hartowane szkło - zwiększone 
bezpieczeństwo użytkowania.

OPRAWA LED
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).
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typ 20
//
80/195/60,8cm      

typ 21
//
93/195/93cm      

typ 31
//
80/152/37,8cm
oprawa Led 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne            

typ 42
//
140/89,3/45 cm
oprawa Led 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne            

typ 100
//
300/195/50cm
oprawa Led 3 pkt
- oświetlenie opcjonalne            

typ 41
//
140/89,3/45,3cm      

133cm      

180cm      

typ 111
//
110/195/37,5cm      

typ 31
//
80/152/37,8cm
oprawa Led 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne            

typ 42
//
140/89,3/45cm
oprawa Led 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne            

typ 100
//
300/195/50cm
oprawa Led 3 pkt
- oświetlenie opcjonalne            

typ 41
//
140/89,3/45,3cm      

typ 20
//
80/195/60,8cm      

typ 21
//
93/195/93cm      

133cm      

180cm      



typ 95
//
50/77,7/35,9cm      

typ 96
//
50/40,5/41,9cm      

typ 51
//
164/45,7/41,9cm      

typ 67
//
164/54,7/41,9cm      

typ 70
//
90/38,9/90,2cm      

typ 71
//
75/38,9/75,2cm      

typ 65
//
54,7/54,7/28cm      

typ 66
//
54,7/54,7/28cm      

typ 115
//
88/194/35cm      

typ 122
//
109,4/68,7/1,9cm      

typ 121
//
164/68,7/1,9cm      

system LINATE

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biały/Biały Połysk/Dąb Truflowy

Fronty wykonane z wytrzymałej 
płyty MDF pokrytej wysokiej jakości 
folią. Białe z połyskiem.

Krawędzie korpusu oklejone 
obrzeżem ABS odpornym na 
uszkodzenia mechaniczne.

Ergonomiczne rozwiązanie 
bezuchwytowe.

Praktyczne rozwiązanie 
- prowadnice w szufladach 
z cichym zamknięciem oraz drzwi 
z opóźniaczami – zapewniają 
płynny ruch
i wysoki komfort obsługi.

OPRAWA QUADRO
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).
Opcja montażu do wezgłowia
łóżka dodatkowego oświetlenia
typu Butterfly.

typ 01L
//
63,9/194,5/41,9cm
oprawa Quadro 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 01P
//
63,9/194,5/41,9cm
oprawa Quadro 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne         

typ 05L
//
84,9/194,5/41,9cm 
oprawa Quadro 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne        

typ 05P
//
84,9/194,5/41,9cm      
oprawa Quadro 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne   

typ 32
//
85/143,2/41,9cm
oprawa Quadro 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne         

typ 33
//
109,4/143,2/41,9cm 
oprawa Quadro 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne        

typ 20A
//
84,9/194,5/58,9cm      

typ 34
//
85/86,5/41,9cm      

112cm      

typ 25
//
84,9/194,5/36,9cm      

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny



typ 91
//
145,6/88,2/205,9cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt
(łóżko dostępne
bez stelaża i materaca)      

typ 92
//
165,6/88,2/205,9cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt
(łóżko dostępne
bez stelaża i materaca)      

typ 93
//
185,6/88,2/205,9cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt
(łóżko dostępne
bez stelaża i materaca)      

typ 94
//
165,2/88,5/206,4cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt
(stelaż podnoszony,
łóżko dostępne bez materaca)      

typ 75
//
160-200/75,5/90cm      

typ 80
//
125/72,8/61,9cm

typ 156L
//
40/68,6/30,9cm      

typ 156P
//
40/68,6/30,9cm      

typ 150
//
80/68,2/47,6cm
(umywalka sprzedawana 
w komplecie z szafką typ150)      

typ 155L
//
40/176/30,9cm

typ 155P
//
40/176/30,9cm

typ 157L
//
40/68,6/21,9cm      

typ 157P
//
40/68,6/21,9cm      

typ 160
//
80/68,5/15,9cm
Kombibox + Polarus
(oświetlenie - opcja)      

typ 97
//
145,2/88,5/206,4cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt
(stelaż podnoszony,
łóżko dostępne bez materaca)      

typ 22
//
163,9/209,1/58,9cm      
oprawa Simplus 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne   

typ 23
//
218,5/209,1/58,9cm
oprawa Simplus 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne        

typ 35
//
109,4/86,5/41,9cm      

typ 40
//
164/86,5/41,9cm      

typ 42
//
164/86,5/41,9cm 
oprawa Quadro 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne        

typ 44
//
96/86,3/41,9cm      

53x18cm      

typ 50
//
164/45,7/41,9cm      

typ 60
//
150/19,5/19,9cm      

193cm 193cm

105cm

165cm

105cm

160cm
124cm
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KORPUS/FRONT
Dąb Riviera Jasny/Biały Połysk

KORPUS/FRONT
Ciemny Szary, Platinium
/Ciemny Szary w połysku

system LYON

system LYON

Ergonomiczne rozwiązanie 
bezuchwytowe.

Ergonomiczne rozwiązanie 
bezuchwytowe.

Drzwi i szuflady z ‚‚cichym 
domykiem’’.

Drzwi i szuflady z ‚‚cichym 
domykiem’’.

Oświetlenie zintegrowane 
z korpusem typu Led.

Oświetlenie zintegrowane 
z korpusem typu Led.

Opcja montażu dotykowego 
włącznika oświetlenia.

Opcja montażu dotykowego 
włącznika oświetlenia.

W witrynach zastosowane 
hartowane szkła Antisol (barwione 
w masie, dzięki czemu kolor jest 
idealny, chroni przed nadmiernym 
nasłonecznieniem).

W witrynach zastosowane 
hartowane szkła Antisol (barwione 
w masie, dzięki czemu kolor jest 
idealny, chroni przed nadmiernym 
nasłonecznieniem).

OPRAWA SQUARE
- oświetlenie 
opcjonalne,
rekomendowane 
przez producenta 
(do zakupu osobno).

OPRAWA SQUARE
- oświetlenie 
opcjonalne,
rekomendowane 
przez producenta 
(do zakupu osobno).

- montaż lewo lub prawostronny

typ LYOV03P
//
59,7/198,1/42cm 
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne     

typ LYOV03P
//
59,7/198,1/42cm 
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne     

typ LYOV03L
//
59,7/198,1/42cm
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV03L
//
59,7/198,1/42cm
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV01P
//
59,7/164,1/42cm
oprawa Square1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV01P
//
59,7/164,1/42cm
oprawa Square1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV01L
//
59,7/164,1/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV01L
//
59,7/164,1/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOF01
//
146/41,7/42cm      

typ LYOF01
//
146/41,7/42cm      

typ LYOF02
//
130/41,7/42cm      

typ LYOF02
//
130/41,7/42cm      

typ LYOP03
//
130/27,6/20,1cm

typ LYOP03
//
130/27,6/20,1cm

typ LYOP02
//
140/25/20,1cm      

typ LYOP02
//
140/25/20,1cm      

typ LYOK02
//
157,6/89,1/42cm
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOK02
//
157,6/89,1/42cm
oprawa Square 2 pkt.
- oświetlenie opcjonalne      

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)
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typ LYOV04P
//
107,5/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt.
- oświetlenie opcjonane      

typ LYOV04P
//
107,5/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV04L
//
107,5/123,6/42cm      
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ LYOV04L
//
107,5/123,6/42cm      
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne

typ LYOV02L
//
59,7/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV02L
//
59,7/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV02P
//
59,7/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOV02P
//
59,7/123,6/42cm
oprawa Square 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ LYOP01
//
120/25/20,1cm      

typ LYOP01
//
120/25/20,1cm      

typ LYOK01
//
157,6/89,1/42cm      

typ LYOK01
//
157,6/89,1/42cm      

typ LYOT01
//
105,6/37,2/68,1cm      

typ LYOT01
//
105,6/37,2/68,1cm      

typ LYOT02
//
105,6/34,6/68,1cm      
(stolik na kółkach)

typ LYOT02
//
105,6/34,6/68,1cm
(stolik na kółkach)      

- dotykowy włącznik  oświetlenia - oświetlenie zintegrowane z korpusem - możliwość odwrotnego montażu półki  



typ MESR01
//
56/198/38cm      

typ MESS01
//
56/198/38cm      

typ MESV01
//
56/198/38cm
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ MESV02
//
104,5/198/38cm
oprawa Square 4 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ MESP02
//
144,6/25,9/20,9cm      

typ MESP01
//
121,1/25,9/20,9cm      

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Dąb Latte/Dąb Latte/Champagne Metalic

Skośne połączenia w ramach 
z gradacją grubości – zabieg 
podkreśla wyjątkowość mebli.

Jasna aplikacja z efektem masy 
perłowej, w której ukryty jest 
uchwyt.

Stopki mebli w kolorze aplikacji.

Masywna rama, rzucająca się 
w oczy.

Opcja montażu do wezgłowia
łóżka dodatkowego oświetlenia
typu Butterfly.

OPRAWA LED 
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).

system MADRAS

      typ 01L
//
74/192/43cm
oprawa Led 2 pkt
- oświetlenie 
opcjonalne      

      typ 31
//
109/155/43cm
oprawa Led 4 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 32
//
74/116,6/43cm      

typ 70
//
75/50,5/75cm      

typ 71
//
110/50/67cm      

typ 76
//
140-180/77/90cm      

typ 80
//
128/75,8/59,8cm      

typ 40
//
109/82/43cm      

typ 41
//
150/82/43cm      

      typ 01P
//
74/192/43cm      
oprawa Led 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne

      typ 05
//
109/192/43cm
oprawa Led 4 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 11
//
74/192/43cm      

typ 10
//
74/192/43cm      

typ 19
//
74/192/57,5cm      

typ 30
//
109/128/43cm      

typ MESF01
//
128,5/48,2/46,6cm      

61,8x16,3cm 61,8x16,3cm

typ MESF02
//
153/48,2/46,6cm      

48x16,3cm 48x16,3/20,6cm

system MESSINA

KORPUS/FRONT/APLIKACJE
Dąb Stirling/Dąb Stirling/Dąb Cadbury

Korpus i fronty z płyty laminowanej
o zwiększonej wytrzymałości na
zadrapania, wilgoć i wysoką
temperaturę.

System bezuchwytowy.

OPRAWA SQUARE
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny



typ MESS02
//
104,5/198/59,6cm      

typ MEST01
//
96/49,3/64,8cm      

typ MEST03
//
160-200/76,8/90cm      

typ MEST02
//
140-180/76,8/85cm      

typ MESK01
//
153/86/42cm      

typ MESK03
//
86,6/123,1/38cm      

 typ MESV03
//
104,5/123,1/38cm 
oprawa Square 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne     

typ MESK02
//
104,5/86/42cm      

typ 50
//
119/48/43cm      

typ 60
//
91/21/20cm      

typ 51
//
155/48/43cm      

typ 61
//
122/21/20cm      

      typ 42
//
150/82/43cm
oprawa Led 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 43
//
190/82/43cm      

typ 20
//
109/192/57,5cm      

typ 22
//
165/200/63,3cm      

typ 23
//
200/200/63,3cm      

typ 44
//
109,2/82/43cm      

typ 91
//
145,6/90/212cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt
(szuflada w komplecie
bez stelaża i materaca)      

typ 92
//
165,6/90/212cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt
(szuflada w komplecie
bez stelaża i materaca)

typ 95L
//
59,7/41/43cm

typ 95P
//
59,7/41/43cm

104cm

117cm

90cm

182cm
182cm

90cm

62x19cm
50x19cm

62x21cm
50x15cm

46x20cm
46x15cm46x19cm
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PVK06M
//
71,2/142,5/42cm      

            
PVV04M
//
71,2/200/42cm      

      
PVS06M
//
71,2/200/42cm      

      
PVV10M
//
98,1/200/42cm      

PVK03M
//
112,6/83,6/42cm      

PVK01M
//
153,9/83,6/42/cm      

PVP04M
//
125,7/40/21,6cm      

system PELLO

system PROVENCE

typ 01
//
50/200/40cm
oprawa halogenowa
- oświetlenie opcjonalne      

typ 10
//
50/200/40cm      

typ 11
//
50/200/40cm      

typ 20
//
83/200/58cm      

typ 30
//
83/113,9/40cm      

typ 31
//
83/113,9/40cm      

typ 32
//
40/113,9/40cm      

typ 40
//
165,3/92,9/40cm      

typ 70
//
110/48/70cm      

typ 71
//
75/48/75cm      

typ 75
//
140-180/77/85cm      

typ 80
//
135,3/74,8/65cm      

156cm

KORPUS/FRONT
Sosna Laredo/Sosna Laredo

Nowoczesny i wygodny 
w użytkowaniu system 
bezuchwytowy.

Korpus i fronty z płyty laminowanej
o zwiększonej odporności na 
zadrapania, wilgoć i wysoką 
temperaturę.

W witrynach hartowane szkło 
- zwiększone bezpieczeństwo 
użytkowania.

Opcja montażu do wezgłowia
łóżka dodatkowego oświetlenia
typu Butterfly.

OPRAWA HALOGENOWA
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Modrzew Sibiu/ Modrzew Sibiu
/Dąb Cadbury

Korpusy z płyty laminowanej 
odpornej na uszkodzenia, 
zarysowania, działanie wilgoci 
oraz wysoką temperaturę.

Drzwi i szuflady z ‘’cichym 
domykiem’’.

Metalowe uchwyty.

W witrynach i komodach 
zastosowano hartowane szkło 
zwiększające bezpieczeństwo 
użytkowania.

OPRAWA DOJO
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

PVS04M
//
116,1/200/60cm      

PVK15M
//
56,8/112,7/42cm      

PVS02M
//
71,2/200/42cm

PVS03M
//
98,1/200/42cm      

PVK11M
//
116,1/83,6/42cm      

PVL02M
//
114,9/92,9/15cm      



      
PVV16M
//
168,2/142,5/42cm      

      
PVV15M
//
126,9/142,5/42cm      

      
PVV06M
//
103,5/142,5/42cm      

55,1x15,7cm      
54,1x18,4cm      55,1x15,7cm      

PVV08M
//
153,9/83,6/42cm      

PVK09M   
//
180,7/83,6/42cm      

PVF02M
//
153,9/64,4/42cm      

PVF01M
//
126,9/42/42cm      

PVP01M
//
125,7/18/21,6cm      

PVL01M
//
138,1/75/1,8cm      

54,1x18,4cm      

typ 21
//
95/200/95cm      

typ 41
//
135,3/92,9/40cm      

typ 42
//
135,3/92,9/40cm
oprawa halogenowa
- oświetlenie opcjonalne      

typ 50
//
165,3/51,1/45cm      

typ 60
//
165,3/62/22cm      

typ 51
//
135,3/51,1/45cm      

typ 61
//
135,3/62/22cm      

typ 22
//
155,3/220/58cm      

typ 23
//
208/220/58cm      

typ 91
//
146/75/205,6cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt
(2 szuflady w komplecie
montowane po dowolnej stronie łóżka
bez stelaża i materaca)      

typ 92
//
166/75/205,6cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt
(2 szuflady w komplecie
montowane po dowolnej stronie łóżka
bez stelaża i materaca)      

typ 95
//
40/52/40cm

181cm

171cm 171cm

97cm 97cm

91cm

79x15cm 46x15cm
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PVS05M
//
166,4/200/60cm      



PVV20M
//
56,8/104/30cm      

PVV21M 
//
98,1/104/30cm      

PVT05M
//
105/50,5/70cm      

system SHETLAND

typ 01
//
66/197/40cm
oprawa Prismatic 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 10
//
56/197/40cm      

typ 11
//
56/197/40cm      

typ 12
//
86/197/40cm      

typ 41
//
156/86,8/40cm      

typ 42
//
136/86,8/40cm      

typ 43
//
136/86,8/40cm      

typ 51
//
136/59,3/40cm      

KORPUS/FRONT/WNĘKI
Dąb Shetland/Dąb Shetland/Szary

Wygodny system bezuchwytowy.

Masywny korpus z płyty 
laminowanej o grubości 28mm.

Dzięki użyciu grubych wieńców        
i boków meble są solidne 
i wytrzymałe.

Modne poziome usłojenie frontów
oraz wnęki w kontrastującym
szarym kolorze.

Program może mieć opcję 
młodzieżową i biurową.

OPRAWA PRISMATIC
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

system PROVENCE

PVK13M
//
98,1/42/42cm      

PVK14M
//
139,4/42/42cm      

            
PVP08M
//
139,4/65,6/30cm      

      
PVP07M
//
98,1/65,6/30cm      

PVK12M
//
116,1/48,1/42cm      

PVP06M
//
114,9/103,6/28cm      

PVP02L
//
48,4/77,5/30cm

PVP01L
//
81,3/77,4/25cm

PVS01L
//
48,4/200/40cm

PVK01L
//
81,3/64,9/40cm

PVK02L
//
48,4/84,5/40cm



PVT01M
//
160-200/77,1/90cm      

PVT02M
//
160/46,3/37cm      

typ 80
//
136/76,5/60cm      

typ 20
//
86/197/58cm      

typ 21
//
98,5/197/98,5cm      

typ 31
//
86/132,1/40cm      

typ 32
//
86/123,2/40cm      

typ 35
//
56/132,1/40cm      

typ 52
//
136/41,1/40cm      

typ 71
//
75/48,5/75cm      

typ 76
//
90-180/77/90cm      

typ 61
//
136/30/25cm      

   

 

 

120cm

92cm
152cm
162cm

38cm
75cm

46x15cm
46x17cm

46x16cm
46x19cm
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PVB01M
//
125/75,5/55cm      

PVK16M
//
46,2/55,7/42cm      

PVK17M
//
56,8/63/42cm      

PVL03M
//
97,1/93,6/210,3cm      

PVL04M
//
147,2/93,6/210,3cm      

PVP02L
//
48,4/77,5/30cm



DWIE OPCJE OBICIA
WEZGŁOWIA DO WYBORU
Tkanina/Ecoskóra

typ TOK 01
//
140/52,5/45,2cm      

      
typ TOP 07
//
140/93/19.5cm
oprawa LED 2 PKT      

typ TOK 09
//
140/84,5/42,2cm      

typ TOK 10
//
140/84,5/42,2cm      

            
typ TOV 02
//
57,9/195,5/42,2cm
oprawa Led 3 pkt 
- oświetlenie opcjonalne      

typ TOS 04
//
99,9/195,5/56,2cm      

      
typ TOS 01
//
57,9/195,5/42,2cm      

      
typ TOV 06
//
105/195,5/42,2cm
oprawa Led 6 pkt 
- oświetlenie opcjonalne      

typ 52
//
150/49,8/39,9cm      

system SUMMER

system TORONTO

typ 01L
//
54/196,5/39,9cm
oprawa Led 2 pkt 
lub Prismatic 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 32
//
86/130,8/39,9cm
oprawa Led 1 pkt
lub Prismatic 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 51
//
150/53,5/39,9cm      

typ 71
//
75/48/75cm      

typ 33
//
86/119,4/39,9cm      

typ01P
//
54/196,5/39,9cm
oprawa Led 2 pkt
lub Prismatic 2 pkt
- oświetlenie opcjonalne      

typ 06
//
86/196,5/39,9cm
oprawa Led 2 pkt 
lub Prismatic 2 pkt
- oświetlenie opcjnalne      

typ 10
//
54/196,5/39,9cm      

typ 30
//
86/138,8/39,9cm      

typ 31
//
86/122,8/39,9cm      

typ 34
//
86/101,6/39,9cm      

48x18cm
47x18cm

48x18cm
47x18cm

48x14cm
48x14cm

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
San Remo/San Remo/Arusha Wenge

Fronty: wykonane z wysokiej 
jakości płyty MDF w kolorze San 
Remo.

Charakterystyczne 
podfrezowane uchwyty.

Prowadnice i zawiay z „cichym 
domykaniem”.

Opcja montażu do wezgłowia
łóżka dodatkowego oświetlenia
typu Butterfly.

OPRAWA LED LUB PRISMATIC
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).

Fronty wykonane z wytrzymałej 
płyty MDF pokrytej wysokiej jakości 
PCV w kolorze białym z delikatnym 
połyskiem.

Eleganckie aplikacje w dekorze 
SAN REMO RUSTIC.

System bezuchwytowy.

Drzwi i szuflady z „cichym 
domykiem”.

OPRAWA LED
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane przez
producenta (do zakupu osobno).

KORPUS/FRONT/APLIKACJA
Biały/Biały Połysk/San Remo Rustic

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny



typ 80
//
128/76/59,9cm      

typ TOK 02
//
190/52,5/45,2cm      

typ TOT 06
//
67/48/67cm      

typ TOT 02
//
160/75,5/90cm      

      
typ TOP 06
//
190/93/19.5cm      
oprawa LED 3 pkt

typ TOK 03
//
140/84,5/42,2cm      

typ TOK 05
//
190/84,5/42,2cm      

typ TOK 04
//
140/84,5/42,2cm      

typ TOP 02
//
165/25/20,7cm      

typ TOP 01
//
125/25/20,7cm      

      
typ TOV 01
//
99,9/145,5/42,2cm
oprawa Led 4 pkt 
- oświetlenie opcjonalne      

typ TOK 07
//
100/145,5/42,2cm      

typ 44
//
125,7/83,8/39,9cm      

typ 43
//
150/92,1/39,9cm 
oprawa Led 1 pkt 
lub Prismatic 1 pkt
- oświetlenie opcjonalne     

typ 75
//
140-180/77/85cm      

typ 40
//
168/92,1/39,9cm      

typ 41
//
150/92,1/39,9cm      

typ 42 
//
150/92,1/39,9cm      

typ 20
//
86/196,5/57,9cm      

typ 61
//
150/6/25cm      

 

typ 22
//
150/218/60cm      

typ 23
//
199,9/218/60cm      

typ 91
//
146/99/222cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt
(stelaż podnoszony bez materaca)      

typ 95L
//
54/42/41,2cm

typ 95P
//
54/42/41,2cm

typ 92
//
166/99/222cm
Butterfly 1pkt lub 2 pkt 
(stelaż podnoszony bez materaca)      

 

 
122cm

202cm

93cm 93cm

120cm

73x14cm 73x14cm

150cm
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- oświetlenie zintegrowane z korpusem - pasek LED FLEX



typ 80
//
163,8/78,4/70cm      

typ 40
//
177,3/94,4/45cm      

typ 34
//
98,3/126,4/35cm      

typ 01
//
58,8/193/35cm
oprawa halogenowa 
- oświetlenie opcjonalne      

typ 02
//
83,2/193/35cm      
oprawa halogenowa 
- oświetlenie opcjonalne

typ 05
//
98,3/193/35cm      

typ 10
//
58,8/193/35cm      

system VENTI

typ 41
//
137,8/94,4/45cm      

typ 42
//
58,8/94,4/45cm      

KORPUS/FRONT
Wenge Amario/Wenge Amario

Wytrzymałe fronty wykonane 
w z płyty MDF.

Korpusy z płyty laminowanej 
odpornej na uszkodzenia, 
zarysowania, działanie wilgoci 
oraz wysoką temperaturę.

Grube, lekko zaokrąglone wieńce 
wykonane z płyty komórkowej.

Metalowe uchwyty oraz 
eleganckie srebrne metaliczne 
wstawki.

Hartowane szkło zwiększające
bezpieczeństwo.

- opcjonalne oświetlenie (do zakupu osobno)- montaż lewo lub prawostronny

OPRAWA HALOGENOWA
- oświetlenie opcjonalne,
rekomendowane 
przez producenta 
(do zakupu osobno).



typ 11
//
58,8/193/35cm      

142cm

66x16cm
58x16cm

66x16cm
58x16cm

typ 70
//
75/48/75cm      

typ 71
//
120/48/70cm      

typ 75
//
140-180/76,3/80cm      

typ 51
//
137,8/46,4/45cm      

typ 30
//
137,8/126,4/35cm      

typ 31
//
98,3/126,4/35cm      

typ 12
//
58,8/193/35cm      

typ 20
//
98,3/193/58cm      

typ 45
//
177,3/94,4/45cm      

typ 60
//
137,8/36/25cm      
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sprawdź to na www: www.meblewojcik.pl

DLACZEGO MEBLE WÓJCIK

WYSOKA JAKOŚĆ
Większość mebli z kolekcji Meble Wójcik wykonanych jest z wysokiej jakości
płyty laminowanej, charakteryzującej się odpornością na uszkodzenia,
zarysowania oraz działanie wysokiej temperatury i wilgoci. Ta cecha
w połączeniu ze stosowaniem nowoczesnych technologii, atestowanych
materiałów i akcesoriów oraz szczelnych systemów kontroli jakości sprawia,
że meble są niezwykle trwałe i zachowują swój elegancki wygląd przez
długie lata użytkowania.

ORYGINALNY DESIGN
Śledząc nowe trendy we wzornictwie oraz gusta i oczekiwania Klientów,
tworzymy autorskie i oryginalne projekty, które łączą w sobie piękno,
elegancję i funkcjonalność, wykorzystując innowacyjne pomysły,
atrakcyjną kolorystykę oraz estetyczne materiały.

MARKA DOCENIANA PRZEZ BRANŻĘ
Marka Meble Wójcik została wielokrotnie wyróżniona w konkursach
wizerunkowych czy prestiżowych rankingach, a meble z kolekcji marki
otrzymały wiele nagród branżowych. Do najważniejszych wyróżnień Meble
Wójcik należą nagrody: Diament Forbesa, Produkt Roku Magazynu Meble Plus,
Złoty Medal Poznańskich Targów Meblowych, Ranking Producentów Mebli
Skrzyniowych, Diament Meblarstwa, Gazele Biznesu Magazynu Puls Biznesu
czy tytuł Dobrej Firmy Dziennika Rzeczpospolita.

DOBRA CENA
Chcąc zaoferować oryginalny produkt, o jak najwyższych walorach
użytkowych i nieprzeciętnych cechach stylistycznych, nie zapominamy,
że musi być on przystępny cenowo. Kreatywne rozwiązania techniczne
oraz skala produkcji pozwalają nam zaoferować Państwu wysokiej klasy
eleganckie meble w rozsądnej cenie.

FUNKCJONALNOŚĆ
Już na etapie pomysłu i projektu dokładamy wszelkich starań, aby meble
z naszych kolekcji dawały swobodę i elastyczność kreowania przestrzeni
w mieszkaniach i domach naszych Klientów, mając na uwadze ograniczenia
z tym związane. Poszczególne elementy kolekcji charakteryzują się ciekawymi
i funkcjonalnymi rozwiązaniami, które ułatwiają ich użytkowanie
oraz optymalizują wykorzystanie często ograniczonej przestrzeni użytkowej
naszych polskich domów i mieszkań.

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE
Nasze fabryki produkują meble dla Klientów z całego świata od ponad 30 lat.
Bezcenne doświadczenie, ciągły rozwój oraz dążenie do innowacji
i doskonałości pozwalają nam oferować coraz lepsze i ciekawsze kolekcje
mebli.

PROFESJONALNA KADRA I OBSŁUGA
Obecnie w trzech fabrykach zatrudniamy ponad 1300 osób. Nasi pracownicy
to profesjonalny i doświadczony zespół, zaangażowany w rozwój produktu
i obsługę Klienta od przygotowania i produkcji mebla po jego dostawę
do domu. Ciągłe szkolenie i rozwój pracowników gwarantują naszym Klientom
nieprzeciętną jakość i serwis.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO
Nasze fabryki wykorzystują technologie, które pozwalają produkować meble
bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. Wieloletnia współpraca
ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami pozwala szczegółowo śledzić
pochodzenie surowców wykorzystywanych w naszej produkcji.

BOGACTWO STYLÓW I WZORÓW NASZYCH
MEBLI TO PEWNOŚĆ, ŻE WŚRÓD NICH
ZNAJDUJE SIĘ TEN JEDYNY – TWÓJ WŁASNY
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Więcej inspiracji 
znajdziesz na www.meblewojcik.pl
oraz na www.blogmeblewojcik.pl

FUNKCJONALNY STÓŁ,
SAM ZDECYDUJESZ
O JEGO WYMIARZE

In supplying us with wood, nature offers us brilliant material that is
completely healthy live with and which we are respectfully yet yettt

passionately imbuing with new forms and functions. We preserve
this us unique character through the masterful.

Adresy wszystkich salonów
oraz więcej inspiracji
znajdziesz na www.meblewojcik.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Prezentowana w folderze oferta nie stanowi 
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w folderze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych 
mebli. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi.


