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HOTELHOTEL

Linia BASIC w zależności od zastosowanych 

elementów meblowych może być 

przeznaczona do obiektów o wyższym 

lub niższym standardzie.  W przypadku 

wykorzystania jej w obiektach typowo 

hotelowych, proponujemy 

WERSJĘ ROZSZERZONĄ. 

Zalecamy użycie zagłowi z elementami 

tapicerowanymi i zintegrowanymi gniazdami 

elektrycznymi ułatwiającymi podłączenie 

lampek nocnych lub ładowarki.  W tej wersji 

rekomendujemy również stosowanie 

pojedynczych szaf ubraniowych ustawionych 

w różnych konfiguracjach względem siebie 

i ściany.  Dostępność różnych modeli szaf, 

zarówno zamkniętych jak i otwartych, 

z lustrem lub bez umożliwia tworzenie 

wielu funkcjonalnych zestawów

 i wykorzystanie nawet ciasnych

 i nieustawnych korytarzy.

 BASIC 
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Do obiektów o niższym standardzie, 

takich jak akademiki studenckie 

czy domy seniora polecamy meble 

BASIC w WERSJI PODSTAWOWEJ. 

Rekomendujemy użycie łóżek 

pojedynczych z niskim szczytem 

z płyty meblowej, montowanym 

bezpośrednio do bazy łóżka 

oraz odbojnicy bocznej 

zabezpieczającej ścianę przed 

zabrudzeniami. Różne rodzaje szafek 

nocnych pozwalają 

na indywidualne zróżnicowanie 

wnętrz zależnie od potrzeb 

użytkowników. Szafy mogą być 

zarówno tradycyjne: pojedyncze 

lub podwójne jak i półotwarte 

z łatwo dostępnym drążkiem 

ubraniowym i półką. Meble 

z frontami - szafy i szafki nocne 

mogą być wyposażone w zamki. 

Elementy uzupełniające takie jak 

lampy czy krzesła pochodzą z oferty 

budżetowej i są utrzymane 

w stylistyce pasującej do mebli.

 BASIC 



Pewna naturalność i prostota 

cechująca ten system jest efektem

 w pełni zamierzonym. 

Punkt wyjściowy

dla projektu linii BOM

stanowiło klasyczne wnętrze 

zabytkowych hoteli w wersji 

współczesnej. 

Wszelkie ozdobniki są tu zbędne .

Liczy się elegancja i konkret.

Zagłowie w całości

wykonane z płyty meblowej. 

Pogrubione po bokach.

Możliwość zmiany rodzaju

i koloru płyty daje dodatkowe

możliwości aranżacji

wnętrza.
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HOTEL HOTELBOM
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Szafki nocne i biurko 
na stelażu metalowym.
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Specjalnie dla tego systemu 
zaprojektowaliśmy szafę 

przystosowaną pod minibary. 
Mamy możliwość montażu 

minibaru otwieranego 
od frontu jak i od boku.

Zagłowie grubości 46mm 

pozwala na poprowadzenie 

okablowania za zagłowiem i 

rozmieszczenie gniazd i 

włączników w dowolnym 

miejscu i konfiguracji.  

 

HOTEL HOTEL BOM
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HOTEL HOTELHOTEL TIM

Meble o nowoczesnej i prostej 

stylistyce. Zintegrowanie wielu 

funkcji w ramach jednej 

zabudowy wprowadza 

we wnętrzu ład. 

Dzięki temu zabiegowi 

gabaryty poszczególnych brył 

równoważą się ze sobą 

i żaden z mebli 

nie dominuje we wnętrzu.
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 TIM

Sejf, minibar, zestaw powitalny, 
telewizor i oświetlenie biurka.  
Aż tyle sprzętu pomieści jedna 
zabudowa. 
Mebel jest wielofunkcyjny, 
ale nie przytłaczający. Starannie 
przemyślana konstrukcja i zalecana 
kolorystyka nadają całości lekkość, 
nie odbierając funkcjonalności.

Łóżko z wysokim dekoracyjnym 
tapicerowanym zagłowiem 

jest idealnym uzupełnieniem 
dla pozostałych mebli. Ociepla 
wizualnie wnętrze i zapewnia 

użytkownikom komfortowy 
wypoczynek.

Szafa z nadstawką połączona 
z panelem wieszakowym i lustrem 
przekształci nawet niewielki korytarz 
w funkcjonalną przestrzeń 
umożliwiającą gościom hotelowym 
przechowywanie dużej ilości ubrań. 
Tego typu rozwiązanie polecamy 
do obiektów preferujących dłuższe 
pobyty swoich klientów.



Staranne przeanalizowanie 

potrzeb hotelu klasy biznes 

pozwoliło nam na stworzenie 

nowoczesnych mebli łączących w 

sobie praktyczne rozwiązania z 

modną obecnie surową elegancją. 

Bryły i funkcje mebli łączą się ze 

sobą, tworząc zupełnie nowy 

obiekt, który znakomicie pasuje 

do ciasnych pomieszczeń. Efekt 

przenikania wykorzystany został 

również na poziomie doboru 

kolorów i faktur. 

 

Dzięki zebraniu elementarnych 

funkcji mebli pokoju 

hotelowego w jednej bryle 

(szafa + biurko z szafką na 

minibar + lustro + panel 

wieszakowy) uzyskujemy więcej 

miejsca w pomieszczeniu. 

 

HOTEL HOTEL ETNA

Możliwość zastosowania

wodo- i plamoodpornego blatu

z corianu pod zestawem powitalnym
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Element tapicerowany wykonany 

ze skaju o fakturze zbliżonej do 

tkaniny. Materiał ten jest wysoce 

wytrzymały, ognio- i 

wodoodporny, do tego specjalna 

powłoka chroni przed rozwojem 

grzybów i drobnoustrojów, jest 

łatwy w utrzymaniu i czyszczeniu 

Zagłowie grubości 54mm 

pozwala na poprowadzenie 

okablowania za zagłowiem i 

rozmieszczenie gniazd i 

włączników w dowolnym 

miejscu i konfiguracji.  

 Rozbicie większej szafy na dwie części

pozwala zachować więcej prywatności

i higieny osobom przebywającym

w dwuosobowym pokoju. Natomiast

kierunek wieszania ubrań pozwala

zminimalizować głębokość szaf

zwiększając szerokość korytarza.

W projekcie zastosowaliśmy

wygodne wieszaki składane

Cienkie nogi metalowe typu

hairpin są nie tylko wytrzymałe

i stabilne, ale sprawiają, że bryła

mebla wygląda lekko i nowocześnie
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 ETNA
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 BOLD HOTEL HOTEL

Kolekcja BOLD to elegancja i 

nowoczesna klasyka, 

podkreślają je zastosowane 

ramowe fronty oraz 

drewniane nogi i wieńce szaf. 

Idealnym dopełnieniem jest 

duże, w całości pikowane 

zagłowie. 

Zagłowie wysokie obejmujące 

całą szerokość łóżka jest w 

całości tapicerowane z 

ciekawym pikowaniem. 

Pierwszy wzór szafki nocnej 

posiada drzwiczki i drewniane, 

profilowane nóżki 
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Szafy z ramkowymi drzwiami 

oraz górnym wieńcem z litego 

drewna posiadają dodatkowe 

wzmocnienia konstrukcyjne 

oraz specjalne nóżki 

regulacyjne, dzięki czemu są 

niezwykle stabilne i trwałe. 

4 zawiasy na 1 front drzwiowy. 

Drzwi z zawiasami cicho 

domykającymi. 

Nietypowy podział frontów 

oraz możliwość zabudowy 

minibaru. 

 BOLD
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Nowoczesne meble o prostej linii 

w bardzo korzystnym przedziale 

cenowym to idealna propozycja 

dla Klientów śledzących aktualne 

trendy wzornicze.  

Z uwagi na swoją uniwersalność i 

łatwość adaptacji nawet do małych 

lub nieustawnych pomieszczeń, 

meble te są stosowane zarówno w 

niewielkich pensjonatach jak i w 

dużych obiektach hotelowych. 

 

Zagłowie grubości 46mm 

pozwala na poprowadzenie 

okablowania za zagłowiem i 

rozmieszczenie gniazd i 

włączników w dowolnym 

miejscu i konfiguracji.  

 

HOTEL HOTELHOTEL SLIM
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Pogrubienia blatów i boków 

mebli do 5cm. 

 

 

 

Nowatorski sposób łączenia 

elementów mebli upodabnia 

płytę meblową do okleiny 

naturalnej 

Szafy częściowo otwarte 

posiadają dodatkowe 

wzmocnienia konstrukcyjne 

oraz specjalne nóżki 

regulacyjne, dzięki czemu są 

niezwykle stabilne i trwałe.  

4 zawiasy na 1 front 

drzwiowy. 

Drzwi i szuflady otwierane 

bezuchwytowo. Drzwi z 

zawiasami cicho 

domykającymi. 

Możliwość zastosowania 

elementu tapicerowanego 

zagłowia. Dobór rodzaju 

przeszyć i tkaniny 

konsultowany jest z Klientem.  1714

 SLIM



Zagłowie grubości 46mm 

pozwala na poprowadzenie 

okablowania za zagłowiem i 

rozmieszczenie gniazd i 

włączników w dowolnym 

miejscu i konfiguracji.  

Zagłowie posiada duży, 

zintegrowany element 

tapicerowany, wykonany z  

ciekawych i łatwych w 

utrzymaniu materiałów.  

 

W tym systemie meblowym 

pomieszaliśmy ze sobą kilka 

stylów i wykorzystaliśmy wiele 

różnych wysokiej klasy 

materiałów (czarna płyta w 

połysku z kontrastowym 

dekorem drewnopodobnym). 

Całość dopełniają dodatkowe 

elementy w postaci stylowych 

pufek, oświetlenia i tkanin. Jest 

w nich coś, co je łączy w 

efektowną całość. W tym 

projekcie szczególnie 

wykorzystaliśmy naszą wiedzę i 

zamiłowanie do tworzenia mebli.  

 MAXX HOTEL HOTEL
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Pogrubienia blatów i boków 

mebli do 5cm. 

 

 

 

 

Nowatorski sposób łączenia 

elementów mebli upodabnia 

płytę meblową do okleiny 

naturalnej 

Możliwość wykonania 

różnego rodzaju pikowania 

na elemencie tapicerowanym 

zagłowia. 
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 MAXX



Tapicerowane zagłowie 

łóżka nie wymaga montażu 

do ściany, dzięki czemu 

możliwe jest ustawienie 

łóżka w innej niż 

standardowa konfiguracji 

np. na środku pokoju. 

 LABUCHE HOTEL HOTEL
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 DECO
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Szafy bez drzwi, z przezierną 

i przesuwną zasłoną 

tekstylną posiadają 

dodatkowe wzmocnienia 

konstrukcyjne oraz specjalne 

nóżki regulacyjne, dzięki 

czemu są niezwykle stabilne i 

trwałe. 

Szafki nocne w formie 

drewnianych stołków, które 

mogą być także 

dodatkowymi siedziskami w 

pokoju. 

Drzwi w szafce toaletki z 

zawiasami cicho domykającymi. 

Pogrubienia blatów i boków 

mebli do 5cm. 

 

 

 

 

Nowatorski sposób łączenia 

elementów mebli  
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 LABUCHE



Nowoczesna szafa z bokiem 

ze szkła dzięki swojej 

konstrukcji  nie musi być 

ustawiona pod ścianą. Szafki z 

dwustronnym dostępem 

pozwalają na dowolne 

ustawienie mebla w 

pomieszczeniu. 

 

Zastosowanie nowoczesnych 

mebli  o wysokich  parametrach 

użytkowych nie ujęło wnętrzu 

uroku „starego Hollywood”. 

Złote dodatki i niebanalne 

oświetlenie sprawiają, że pobyt 

w takim pokoju hotelowym 

staje się prawdziwą 

przyjemnością. 

 

Kryształowe lustro z klasycznym 

podziałem oraz stylowe krzesło to 

piękne detale nadające wnętrzu 

wyrafinowany charakter. 
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 Gdy nasze podstawowe systemy 
meblowe nie spełnią 
Państwa oczekiwań, 

jesteśmy w stanie opracować
projekt indywidualny. 

Możemy to zrobić samodzielnie 
lub we współpracy

 ze wskazanym projektantem.

Dbamy o to, aby poprzez wizualizację 
komputerową i prezentację
rzeczywistych próbek jak najwierniej 
zwizualizować pomysł na wnętrze.

INDYWIDUALNE  PROJEKTY
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By sprostać Państwa oczekiwaniom
i uzyskać jak najciekawszy efekt, 
stosujemy niespotykane dekory
płyt meblowych oraz 
wyselekcjonowane tkaniny
o wysokich parametrach użytkowych.

Jesteśmy w stanie 
zrealizować zabudowy recepcyjne, 

a także zapewnić umeblowanie 
do jadalni, restauracji i lobby. 

Dzięki kompleksowości 

naszej oferty tworzymy wnętrza 
spójne, przemyślane 

w najdrobniejszych szczegółach.
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Naszym celem jest nie tylko niebanalna
stylistyka, ale przede wszystkim 
zapewnienie długiego 
i bezproblemowego użytkowania 
dostarczonych mebli i dodatków.
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Dostarczane przez nas aneksy 

kuchenne pasują do reszty 

wnętrza, projektowane i 

produkowane na wymiar są 

praktyczne i w pełni wykorzystują 

dostępne miejsce. 

 

Nasza oferta skierowana jest 

również do właścicieli 

apartamentów i pokojów 

hotelowych wyposażonych w 

kuchnie. Nasze aneksy kuchenne 

są dopasowane zarówno 

stylistycznie jak i kolorystycznie 

do reszty mebli jakie dostarczamy. 

Dzięki temu cała przestrzeń 

pokoju jest spójna i kompletna 

funkcjonalnie. 

 

 ANEKSY KUCHENNE
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 BARY I RECEPCJE

 Prócz mebli pokojowych 
wykonujemy także zabudowy 

meblowe innego rodzaju. 
Jesteśmy w stanie dostarczyć 

Państwu recepcje, lady barowe 
oraz bufety do jadalni. 

Każdy tego typu mebel powstaje 
na indywidualne zamówienie

 i jest dostosowany 
do indywidualnych potrzeb 
danego inwestora zarówno 

pod względem kolorystycznym, 
materiałowym, funkcjonalnym 

i wzorniczym.
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