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IKEA POLSKA
Twój sklep IKEA Pl. Szwedzki 1, Raszyn
Nr tel.:+48-22-7031100, +48-22-7031130, E-mail:

KUBERA MEBLE F.P.H.U.
Producent mebli tapicerowanych Mianowice 3G,
Kępno
Nr tel.:+48-62-7824209, Tel./ mob.:+48-667-408602, Email:export.kubera@o2.pl

Z.P.U.H. JAWOR
Producent mebli biurowych, sklepowych,
bankowych i mieszkaniowych; wykonywanych z płyt
wiórowych laminowanych Linowiec 22, Starogard
Gdański
Nr tel.:+48-58-5625859, E-mail:zaklad@jawormeble.com.pl

BLACK RED WHITE S.A.
Najchętniej kupowane meble w Polsce Krzeszowska
63, Biłgoraj
Nr tel.:+48-84-6850202, E-mail:brw@brw.com.pl

MATKOWSKI S.A.
Producent eleganckich mebli z litego drzewa i
naturalnych oklein ul. Drawska 1, Krzyż Wielkopolski
Nr tel.:+48-67-2564496, Tel./ mob.:+48-693-743018, Email:kraj@matkowski.pl

MEBLE BIUROWE TOBO
ul. A. Mickiewicza 92, Białystok
Nr tel.:+48-85-7434114, Tel./ mob.:+48-662-055425, Email:biuro@tobo.pl

P.P.H.U. GABI-JERCZYŃSCY
Producent mebli tapicerowych, kuchennych,
pokojowych, stylizowanych Piaski 9A, Łęka
Opatowska
Nr tel.:+48-62-7829800 , +48-62-7829810, Email:gabi@gabi.com.pl

Z.P.H. ANDERS
Farbyka mebli Średzka 88 - Zalasewo, Swarzędz
Nr tel.:+48-61-6639783, E-mail:anders@anders.pl

ANDRZEJ WIERZBOWSKI-PRODUCENT
MEBLI
Producent mebli z litego drzewa na wymiar dla
wymagających klientów Krypska 19, Warszawa
Nr tel.:+48-22-8137738, Tel./ mob.:+48-502-221045 , Email:meble@asoft.com.pl

Budownictwo ekologiczne,
technologie ekologiczne
Ceramika budowlana, kamień

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Dachy

Wbrew
pozorom,
stworzenie
komfortowej
kuchennej strefy przechowywania wcale nie
wymaga
oddzielnego,
przestronnego
pomieszczenia. Rolę spiżarni równie dobrze może
pełnić jedna, duża szafka. O ile oczywiście
odpowiednio ją zagospodarujemy.

Domy jednorodzinne

Kto choć raz, przeszukując kuchenne, zazwyczaj
przepełnione szafki nie marzył o miejscu, do którego
można szybko schować (a co ważniejsze - później
równie szybko znaleźć) wszystkie kuchenne produkty?
Miejscu, które pomieści zapasy żywności, drobne
akcesoria, całkiem spore naczynia, a nawet rzadko
używany sprzęt AGD. Kto nie marzył o przestronnej,
świetnie zorganizowanej spiżarni? Takiej, w której
każda rzecz ma swoje miejsce i wszystko jest łatwo
dostępne...

Fasady

Drewno
Drzwi
Elektryczność
Elementy złączne
Farby, lakiery
Fundamenty

Artykuły
Stwórz swoją spiżarnię
Ten trudny róg
Wnętrze urządzone męską ręką.
Porozmawiajmy przy… wyspie.
Kuchnie z wolnostojącą zabudową

No cóż, choć pojemna i wygodna spiżarnia to marzenie wielu pań i panów domu,
w praktyce niewielu z nas dysponuje tak dużą przestrzenią, by ją stworzyć. Czy to
oznacza, że jesteśmy skazani na nieporządek, a także utratę czasu i sił na
uciążliwe, powtarzające się prawie każdego dnia poszukiwania potrzebnych
rzeczy? Absolutnie nie! Komfortową strefę przechowywania możemy stworzyć
nawet w stosunkowo niewielkiej kuchni. Stosując proste triki i wykorzystując
odpowiednie rozwiązania, możemy szybko i bezproblemowo ukryć zapasy.

Łóżko z palet - Skandynawskie
piękno drewna
Koniec hałaśliwych biur open
space?
Trendy w aranżacjach wnętrz w
2018 roku
Coś więcej niż drzwi, czyli jak
zmienić salon wykorzystując
systemy przesuwne
Coraz chętniej kupujemy używane
meble. Jak je personalizujemy?

Krok pierwszy: rozplanuj przestrzeń
Od
czego
zacząć?
Od
analizy
własnych
przyzwyczajeń i potrzeb, a także możliwości
lokalowych. Planując nową zabudowę meblową, lub
modyfikując obecne meble kuchenne, zastanówmy się
jakich produktów najczęściej używamy, jakie są nam
najbardziej potrzebne i jakie zajmują najwięcej
miejsca.
- Zasada optymalnego rozmieszczenia produktów w
kuchni jest bardzo prosta. Rzeczy potrzebne często sztućce, przyprawy, drobne akcesoria warto umieścić
pod ręką - najlepiej w szufladach z pełnym wysuwem.
Te, których używamy rzadziej lub wręcz sporadycznie,
swoje miejsce powinny znaleźć w miejscach mniej
dostępnych. Na przykład na dnie szafek dolnych, lub
w szafkach umiejscowionych pod samym sufitem. - wyjaśnia Damian Rybak,
specjalista do spraw technicznych firmy REJS, producenta akcesoriów
meblowych.

Kierunek: minimalizm, czyli kilka
słów o szufladach bez…uchwytów!
Urządzamy domowe biuro –
praktyczne porady
Domowa biblioteczka – elegancka i
praktyczna
Modny i wygodny salon
Jak wprowadzić przyrodę do
wnętrza? 5 prostych trików!
Zaplanuj pokój dziecięcy, by rósł z
Twoją pociechą
Salon w stylu skandynawskim - 5
pomysłów na urządzenie
Skandynawska recepta na
doskonałe wnętrze
Kuchnia lubi towarzystwo, czyli
kilka słów o harmonii kompozycji
Jak urządzić małe mieszkanie?
10 sposobów na przechowywanie w
małym mieszkaniu
Biel we wnętrzach

Krok drugi: uzbrój się w narzędzie

Trzy sposoby na wymarzoną
garderobę

A co z zapasami? Najwygodniej umieścić je w jednym
miejscu, ale poza strefą gotowania i przygotowywania
posiłków. W ten sposób nie zajmą one cennej
przestrzeni w centrum kuchni, a jednocześnie będą
łatwo dostępne. Idealnie sprawdzi się tu jedna duża
szafka na skraju zabudowy, w której skryjemy zarówno
spore pudełka i torebki, jak i drobne słoiczki.

Jak urządzić sypialnię na
poddaszu?
Aranżujemy miejsce na domowy
relaks
Otul się ciepłem swojego wnętrza

- Wysoka szafka - czyli popularny słupek może być
substytutem dawnej spiżarni. Aby jednak była bardziej
funkcjonalna, warto zastąpić tradycyjne półki
nowoczesnymi systemami wysuwnymi. Są na to dwa
sposoby. Możemy w górnej części szafki pozostawić
półki, natomiast w dolnej zainstalować szuflady. Lub
też zdecydować się na jedno, w całości wysuwane
cargo, które zapewni dostęp do wszystkich zapasów.
Wykonane z drutu, ażurowe kosze zamocowane na wytrzymałym stelażu
gwarantują odpowiednią cyrkulację powietrza, która jest bardzo istotna przy
przechowywaniu suchej żywności (np. mąki czy kasz). Pozwoli to wyeliminować
problem wilgoci, który często pojawia się w słabo wentylowanych spiżarniach i
kuchniach. - wyjaśnia Damian Rybak.

Produkty
Rozmieszczenie mebli
w biurze, aranżacje
Bejca do drewna:
drewniane parkiety,
schody, meble,
boazerie, antyki
Meble tapicerowane
KUBERA
Promocja specjalna
nowym klientom!
Zestaw mebli DINO

Wybierając carga lub inne systemy wysuwne do kuchni, musimy sprawdzić ich
jakość - a zwłaszcza rodzaj oraz solidność prowadnic i stelaża. Producenci
powinni informować ile cykli otwierania i zamykania muszą wytrzymać te elementy
przy zachowaniu lekkiego, płynnego ruchu. Warto również zwrócić uwagę na
maksymalny udźwig. Ten parametr poinformuje nas jak wiele produktów będziemy
mogli schować do danego cargo, bez obawy o uszkodzenie prowadnic.

Płyty meblowe
najwyższej jakości!
Narożnik Kent

Źródło:Rejs

GRABO ZAKŁAD

Zestaw JOWISZ

Produkcja wyrobów z litego drewna. Niebocko 110,
Grabownica Starzeńska
Nr tel.:+48-13-4395098, +48-13-4395097, Email:info@grabo.com.pl

MEBLIK S.C.

Kategorie: Meble , Meble kuchenne

GRABO

Płyty meblowe lite i
płyty meblowe łączone
na mikrowczepy firmy
Program biurowych
mebli Standard

Drzymały 14, Chojnice
Nr tel.:+48-52-3976903, E-mail:biuro@meblik.pl

MIKOMAX SP. Z O.O.

Program mebli
biurowych Neptun
Komplety wypoczynkowe Olimp

Fabryka mebli biurowych ul. Dostawcza 4, Łódź
Nr tel.:+48-42-2721131 , +48-42-2721166 , Email:handlowy@mikomax.pl

Narożniki uniwersalne
Big Sofa

P.W. ARSTOL WIESŁAW MAŁYCHA
Szafka drewniana RTV

Zakład produkcyjny Tortunia 39, Swarzędz
Nr tel.:+48-61-8185838, E-mail:arstol@o2.pl

Szafka RTV
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