PASJA - kochamy meble, kochamy dobry styl, kochamy to, co robimy. Tak powstała nasza firma - tworząca rozwiązania meblowe
dla osób ceniących dobry smak i jakość.
STYL- satysfakcja klienta jest naszym celem. Modele powinny być doskonale dopasowane do wnętrz i wyposażenia. Projekt, technologia i kolekcje obić odpowiadające aktualnym trendom - to gwarancja sukcesu i zadowolenia klientów.
DOŚWIADCZENIE - wiele lat spędzonych w pracy w sektorze meblowym pomaga nam w kreowaniu portfolio produktów tak, aby
nasza oferta była celną odpowiedzią na potrzeby rynku i możliwości klientów, szczególnie w relacjach jakości do ceny.
Są to trzy niezmienne „jakości”, które dają nam wiarę w to
co robimy i siłę, by zdobywać
zaufanie naszych Klientów.

Pasja, Styl, Doświadczenie
- od krzesła do finalnej koncepcji

Passion, Style, Experience
- from chair to final concept

PASSION
All of our employees share a love of furniture, elegant style and creating beautiful
venues. This is one of the main reasons we have started an organisation that
creates furniture solutions. Passion drives us to give our best to those who value
great taste, high quality of products and competitive prices.
STYLE
Our mission is the clients’ full satisfaction. We will make sure that the created
models fit perfectly with the interiors and colour scheme. Designs, technology
and upholstery collections reflect the latest trends in leather and fabric. This helps
ensure our clients’ satisfaction and success.
EXPERIENCE
Years of experience in the international furniture industry enabled us to create
a diverse portfolio, which is the answer to the market demands and clients’
needs - this is especially evident in the combination of high quality products and
affordable prices.
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THESE 3 UNCHANGABLE QUALITIES OUR COMPANY REPRESENTS PROVIDE US
WITH CONFIDENCE IN WHAT WE DO AND STRENGTH TO GAIN OUR CLIENTS’
TRUST.

Jesteśmy zespołem menedżerów i specjalistów, z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze rynku meblowego, a w szczególności
tzw. rynku kontraktowego. Od 2005 roku oferujemy kompleksowe rozwiązania dla hoteli, restauracji, pubów, biur, urzędów, centrów konferencyjnych i innych przestrzeni publicznych.
Dostarczamy wyposażenie i rozwiązania dostosowane do specjalnych potrzeb klienta. Jesteśmy gotowi elastycznie przystosowywać projekty, materiały i rozmiary produktów tak, aby odpowiadały indywidualnym (a także zróżnicowanym pod kątem
stylistycznym) gustom inwestorów, architektów i projektantów.
Wszystko to w zgodzie z budżetem, jakością i terminem dostawy.
Naszymi meblami wyposażone są setki prestiżowych miejsc
w Europie. Pośród najbardziej znanych obiektów hotelowych, które korzystają z naszych rozwiązań są m.in.: Marriott, Radisson SAS
i Radisson BLU, Hilton i Hilton Double Tree, Hyatt, Holiday Inn,
Clarion, Best Western, Quality, Choice, Accor, Adagio, Qubus, Steigenberger, Rica, Scandic i wiele, wiele innych, także hoteli niezrzeszonych.

Kim jesteśmy
Who we are

We pride ourselves on our team, a group of managers and specialists
with many years of experience in furniture business, especially in
contract market. Since 2005 we offer comprehensive solutions for
hotels, restaurants, pubs, offices and conference centres.
We deliver high quality equipment and versatile solutions tailored
to our customers’ specific needs. Our team is ready to adapt designs,
materials and sizes for all products, so that they can suit individual
tastes and styles preferred by investors, architects and designers –
we make sure that all of our products are in accordance with the
budget, quality and chosen date of delivery.
Our furniture can be found in hundreds of cities across Europe.
We are proud that some of the most known hotels are using our
furniture solutions and to name a few: Marriott, Radisson SAS
and Radisson BLU, Hilton and Hilton Double Tree, Hyatt, Holiday
Inn, Clarion, Best Western, Quality, Choice, Accor, Adagio, Qubus,
Steigenberger, Rica, Scandic and many more of non-associated
hotels.

3

Produkcja

mebli
z płyt meblowych
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Wyposażenie pokoi hotelowych, restauracji, barów, kawiarni, czy lobby wykonujemy wg projektów powierzonych nam przez projektantów lub własnych projektów, wykonywanych na życzenie Klienta.
Na naszych liniach produkcyjnych w Toruniu, jak i we współpracy ze ściśle powiązanymi zakładami kooperującymi, tworzymy unikatowy model obsługi klienta kontraktowego, oferujący kompleksową ofertę produktów z płyt meblowych (melamin, HPL, MDF/także lakierowanego na wysoki połysk, mebli z wykorzystaniem
elementów szkła, metalu, „solid surfaces” – jak Corian. Hi-macs, Staron, czy imitacji kamienia – np. kwarcogranity). Wieloletnie i bezpośrednie kontakty handlowe ze sprawdzonymi i certyfikowanymi dostawcami
komponentów ułatwiają nam sprawną organizację dostaw w konkurencyjnych cenach.
Dysponujemy nowoczesnym parkiem produkcyjnym, w którym posiadamy między innymi: maszyny CNC,
okleiniarki obrzeży, piły do rozkroju płyt, czy prasy dla powierzchni HPL, wspomagane przez profesjonalne
odciągi pyłów i wiórów.
Doświadczony i zaangażowany zespół specjalistów wytwarza i montuje meble głównie dla branży hotelowej,
jak i z przeznaczeniem na wyposażenie statków wycieczkowych.

Designers and architects entrust us with their ideas and sketches because they
know we always give our best and that our production team is a group of highly
skilled and experienced specialists. We can also equip hotel rooms, restaurants,
bars, cafes and other public spaces based on our own designs or projects if that
is the client’s wish.
At our Production Department in Toruń and with the help of our friends at
cooperating companies we have created a unique formula to serve and support
our contract clients in the best possible way. We provide a complex offer of
products from furniture boards ( melamine, HPL, MDF (also varnished to a high
gloss), furniture with elements made of glass, metal and “solid surfaces” like
Corian, Hi-macs, Staron, or stone imitations i.e. quartz granite). Many years of
experience and strong business relations with verified and certified suppliers
helped us provide our clients with quick and efficient deliveries of products in
competitive prices.

Production
from furniture
boards

We are also proud to own an excellent machinery park where we have CNC
machines, edge banding machines, frame saws, HPL surface press, all supported
by a professional dust and shavings extraction systems.
Our experienced and fully engaged team of specialists is creating and assembling
furniture for not only hotel industry but also for cruise ships.
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Wydziały stolarni i tapicerni oferują niezwykle
szeroką i elastyczną gamę produktów tapicerskich i usług:
- krzesła i foteliki tapicerowane,
- fotele i kanapy (także z funkcjami spania, sofy
pod indywidualne zabudowy),

Produkcja

stolarnia
szwalnia / tapicernia / materace

Dostępne technologie stelaży: masyw dębowy,
bukowy, sklejka, stal.
Pianki tapicerskie: standardowe/głównie wysokoelastyczne (HR), trudnopalne, pianki poliuretanowe formowane pod ciśnieniem.

Meble wykonujemy w oparciu o własne materiały obiciowe, jak i tkaniny i skóry naturalne
powierzone przez klienta. Z wielką dbałością
podchodzimy do analizy przekazanych obić
i ich indywidualnego rozkroju oraz formowania pokrowców.

Dla widocznych elementów drewnianych oferujemy szeroką paletę wybarwień, w wybranych przypadkach dopasowujemy kolor bejc do
próbek przekazanych przez klienta.
Używane do produkcji drewno jest dokładnie
weryfikowane pod kątem jakości, a wytwarzane przez wydział stolarni konstrukcje meblowe
charakteryzują się ponad wysoką trwałością.
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Carpentry and upholstery departments offer a wide and flexible range of products and services:
-upholstered chairs and armchairs,
- armchairs and sofas (also with sleep function, sofas prepared for individual requests)
Available frame technologies: solid beech, solid oak, plywood, steel.
Upholstery foams: standard/ mostly highly flexible foams (HR), flame retardant, polyurethane
foams formed under pressure.

Production

carpentry / sewing / upholstery / mattresses

Me prepare upholstery for our furniture with our own upholstery fabrics, or fabrics and
leathers entrusted to us by our clients. We analyse each fabric and prepare it for cutting
with great care to make sure that the final products are going to be of the highest quality.
For visible wood elements we can provide a wide range of colours and finishes. In some
cases we can prepare and match a suiting varnish for client’s samples.
Wood that we use in our company is checked and verified for its quality, and furniture
that we produce in our carpentry department is of the highest durability.
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Produkcja

meble i komponenty ze szkła,
metalu, kamienia i kompozytów

Produkcja metalowa (m.in. elementy chromowane, miedziowane, mosiądzowane, stal malowana proszkowo, aluminium, czy
ich alternatywy) specjalizuje się w wytwarzaniu wysokiej jakości
stelaży, blatów, baz i nóg do mebli tapicerowanych, i wielu innych indywidualnych konstrukcji.
Wydziały do obróbki szkła realizują zlecenia m.in. szerokiej gamy
luster, ścianek łazienkowych, witryn, blatów stołów, czy stolików
kawowych.
Ww. wyroby wykonywane są według wzorów własnych, a także według specyfikacji, czy dokumentacji przedstawionych przez
klienta.
Produkty z naszej standardowej oferty potrafimy dostosowywać
do indywidualnych potrzeb naszych klientów poprzez dostarczanie unikalnych i niepowtarzalnych wzorów.
Nasze wieloletnie doświadczenie i bogate zaplecze maszynowe
pozwala nam na tworzenie produktów charakteryzujących się
ciekawym wzornictwem i wysoką jakością wykonania.
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Metal production (i.e.. elements in chrome, copper, and brass,
powder coated steel, aluminium, and other alternatives) specialises
in creating high quality frames, countertops, bases and legs for
upholstered furniture, and many more individual projects and
structures.

Production

furniture and elements with glass,
metal, stone and other components
Glass processing department can offer a wide range of mirrors,
glass bathroom walls, showcases, table tops, coffee tables, and
other glass products.
All above mentioned products and items are created based on
either our own projects and sketches or on specifications and
documents provided by our clients.
Our standard products can be altered according to client’s wishes,
we offer many unique solutions and exceptional designs.
Our longstanding experience and a well-developed machine
park allows us to create products with eye-catching designs and
characterised by their high quality and durability.
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Sprzedaż i Marketing
Naszą wiedzą i doświadczeniem wspieramy naszych Klientów od
etapu projektowania do końcowego etapu instalacji.
Sprawnie oraz rozważnie analizujemy i wyceniamy przekazane
nam projekty. Dbamy o bezpieczeństwo dostarczonych nam informacji poufnych i prowadzimy lojalną i transparentną komunikację z naszymi partnerami handlowymi.
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów z wielu kierunków geograficzny, ułatwia nam sprawną komunikację i realizację
wspólnie założonych celów.
Liderzy projektów aktywnie i prężnie zarządzają zleceniami, zabezpieczając szybką linię komunikacji bezpośrednim nadzorem
nad realizacją zadań, m. in. w formie raportów telefonicznych,
czy mailowych.
We współpracy z biurami designerskimi, przy wsparciu naszych
projektantów, technologów i techników, potrafimy efektywnie
wypracować i doradzić w wyborze najbardziej opłacalnych technologii i najbardziej atrakcyjnych rozwiązań wizualnych.
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Dla realizacji tych celów wspomagamy się wyspecjalizowanym
sprzętem komputerowym, a w szczególności oprogramowaniem
służącym nam w:
a/ projektowaniu mebli i konstrukcji:
AutoCAD, Inventor+Woodworks, Top Solid, Solid Works
b/ tworzeniu wizualizacji przestrzeni i produktów:
3ds Max +V-Ray, InteriCAD.

Sales & Marketing
One of our goals is to support our clients with our knowledge and experience from the very first meeting to the last
stage of installation.
We pay great attention while quoting a price for a project, we always analyses and check all available possibilities. Our
team makes sure that all confidential information is protected and well taken care of from the moment we receive
documents to closing the project. It is crucial for us to have an organised and clear communication with our business
partners.
During all those years since first starting the company, we have worked with many different clients from many different countries, thanks to which we have developed a strong and reliable logistic service able to realise all projects with
highest quality possible.
Project managers are responsible for administrating all orders in such way as to assure a quick and correct realisation
while staying in contact with clients and reporting all progress and any necessary information.
Thanks to our cooperation with outside designers’ offices, support from our own designers and help from our technicians and engineers, we are able to pick the right and fitting solutions and technologies that will be the most interesting and appealing both visually and financially.
We can realise even the most demanding and complex ideas thanks to our wide range of design services like:
designing furniture in AutoCAD, Inventor+Woodworks, Top Solid, Solid Works and creating visualizations of products
3D scenes in - 3ds Max+V-Ray, Intericad, Key Shot and other programs and deliver them to our clients.
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Pełna obsługa instalacji w całej Europie w oparciu o własny zespół montażowy pozwala nam realizować projekty szybko i na czas. Doświadczona
grupa specjalistów jest w stanie obsłużyć skomplikowane i kompleksowe projekty – od demontażu, poprzez
instalację nie tylko mebli, czy przyłączeń elektrycznych, ale i usługi budowlane jak malowanie, tapetowanie,
czy montaż podłóg. Posiadamy także wiedzę z zakresu renowacji drzwi
i powierzchni kamiennych.
Naszym klientom oferujemy również
kompleksową obsługę logistyczną: dostawę produktów oraz ich utylizację.

Instalacja i logistyka
Installation and Logistics

Full installation service that we have established throughout Europe by having our own montage/assembly team enables us to realise
our projects quickly, accurately and according to specifications. Experienced team of specialists can deal with even the most complicated and complex projects – from disassembly to installation of furniture, floor and electrical connections to even painting and
wallpapering. We can also provide our services on renovating floors and stone surfaces.
We offer our customers a full logistic service: delivery, disassembly and assembly of furniture and equipment, and disposal of waste.
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Wybrane
realizacje
Main
realisations

14-37
Koncepcje
pokojowe
Concept
rooms

38-43
Setki projektów prowadzonych w ostatnich latach regularnie wzbogacają nasze doświadczenia i pozwalają profesjonalnie realizować cele, zgodnie z ustalonymi założeniami.
Hundreds of projects carried out in the last years not only provide us with great deal of experience, but also prove our professionalism in fulfillment of our client’s wishes.
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Piano Bar to gustowna restauracja z niebanalną estetyką wnętrz, zlokalizowana
w „Starym Browarze” w Poznaniu. Nasz zakres prac to:
dostawa i montaż krzeseł,
sof, sof do zabudowy, stołów, renowacja baru.

Piano Bar
Poznań
2008
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Piano Bar is a stylish restaurant of outstanding design
located in the Old Brewery
in Poznań. Our involvement
in the investment: delivery
and assembly of chairs, sofas, benches, tables and renovation of the bar.

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the photograps.

Hotel Bulwar
Toruń
2008/2009
Hotel Bulwar usytuowany jest na malowniczej starówce Torunia, tuż obok bulwaru Filadelijskiego. W ofercie posiada
98 komfortowo wyposażonych pokoi.
Nasz zakres prac to: dostawa foteli do pokojów, dostawa
i montaż mebli recepcyjnych, restauracyjnych, sklepowych
i do lobby.

Hotel Bulwar is situated near Toruń’s picturesque old town
and offers up to 98 well-equipped rooms.
Our scope of work include: delivery of armchairs for rooms,
delivery and assembly of furniture for reception, shop,
restaurant and lobby.

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the photograps.

15

Mazagan to miejsce, o którym warto pomarzyć planując
pobyt wakacyjny. 5 gwiazdkowy obiekt z pięknymi widokami na Ocean Atlantycki, posiada duże pole golfowe, magiczne baseny i ogrody rodem z bajki.
Nasz zakres prac to: wyposażenie meblami sklepów dla golfistów, wykonanie mebli w sklepach z pamiątkami, nadzór
nad montażem.

Mazagan Reach Resort
El Jadida Morocco
2009
Mazagan is a place you dream about while planning your holiday stay. This 5 star hotel with breathtaking views of the Atlantic Ocean,
has a large golf course, swimming pools and gardens as beautiful as those in fairytales.
Our scope of work: furniture for golf equipment stores, souvenir shops, and installation supervision.

UWAGA: na fotografiach
mogą pojawiać się meble
innych dostawców.
NOTE: other suppliers’
furniture may appear
in the photograps.
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Ten elegancki hotel w centrum Oslo wyposażony
w unikatowym stylu, oferuje gościom blisko 200 pokoi.
Nasz zakres prac to: kompleksowa dostawa wszystkich mebli pokojowych, restauracyjnych i barowych
wraz z montażem.

Hotel Folketeateret
Oslo
2009/2010

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the photograps.

This elegant hotel in the centre of Oslo equipped
with a unique style, offers guests close to 200 rooms.
Our scope of work: complete delivery of all room
furniture, restaurant and bar counters with
assembly.
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Platinum Palace
Wrocław
2010

UWAGA: na fotografiach
mogą pojawiać się meble
innych dostawców.
NOTE: other suppliers’
furniture may appear
in the photograps.
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Przepięknie odrestaurowany budynek hotelu we Wrocławiu zachwyca
urodą początku XX wieku.
Nasz zakres prac to: kompleksowa
dostawa wszystkich mebli pokojowych, restauracyjnych, barowych
i SPA wraz z montażem.

This wonderfully restored property
in Wroclaw impresses with the
beauty of the early twentieth
century architecture.
Our scope of work: complete delivery
of all room furniture, restaurant, bar
counters and SPA with assembly.

Platinum „Palace Residence” to niezwykła, kameralna atmosfera willi położonej w parkowej dzielnicy
Poznania z jednoczesnym
łatwym i szybkim dostępem do dworca PKP i PKS,
portu lotniczego Ławica
oraz wszelkich najważniejszych obiektów poznańskiego życia biznesowego
i kulturalnego.
Nasz zakres prac to: kompleksowa dostawa wszystkich mebli pokojowych,
restauracyjnych i barowych raz z montażem.

Platinum Palace Residence is a unique villa situated
in a park area of Poznań. It offers easy access to bus
and train stations, Ławica Airport and all significant
institutions of local business and cultural life. Our
involvement in the investment: delivery and assembly
of all room furniture, restaurant and bar.

Platinum Palace
Poznań
2010/2011

UWAGA: na fotografiach
mogą pojawiać się meble
innych dostawców.
NOTE: other suppliers’
furniture may appear
in the photograps.
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To kolejny znaczący hotel z naszego portfolio projektowego. Zlokalizowany w centrum OSLO, oferuje
gościom blisko 350 przestrzennych i bogato wyposażonych pokoi.
Nasz zakres prac to: kompleksowa dostawa wszystkich mebli pokojowych, restauracyjnych i barowych
wraz z montażem.

Royal Christiania
Oslo
2011

Royal Christiania is another major hotel in our project
portfolio. It is located in the centre of Oslo, and offers its
guests close to 350 spacious and well-equipped rooms.
Our scope of work: complete delivery of all room
furniture, restaurant and bar counters with assembly.

UWAGA: na fotografiach
mogą pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’
furniture may appear
in the photograps.
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151 pokojowy Quality Hotel
Strand znajduje się w centrum Gjovik - jednym z największych uzdrowisk w Norwegii - w pięknym otoczeniu
gór i fiordów.
Nasz zakres prac to: kompleksowa dostawa wszystkich
mebli pokojowych wraz z dostawą i montażem.

Quality Hotel Strand
Gjovik
2011

Quality Hotel Strand is
situated in the centre of
Gjovik and is surrounded
by beautiful fjords and
mountains. There are 151
hotel rooms, nine modern
conference rooms and one of
Norway’s largest SPA.
Our scope of work: complete
realisation of all room
furniture with delivery and
assembly.

UWAGA: na fotografiach
mogą pojawiać się meble
innych dostawców.
NOTE: other suppliers’
furniture may appear
in the photograps.

21

Hotel zlokalizowany tylko dwadzieścia minut drogi piechotą od Hon,
stanowi bardzo dobrą bazę wypadową w czasie pobytu w Asker.
Nasz zakres prac to: dostawa i montaż mebli restauracyjnych i recepcji.

Quality Hotel
Leangkollen
2011/2012

This hotel is located only twentyminute walk from Hon and is
a great base during a stay in Asker.
Our scope of work include: supply
and installation of furniture for
restaurant and reception.

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble
innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may appear
in the photograps.
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Ten luksusowy hotel znajduje
się w sąsiedztwie historycznego zamku w Edynburgu i Georg
Street, znanej z designerskich
sklepów i najpopularniejszych
pubów. Waldorf Astoria oferuje swoim gościom ekskluzywne i elegancko wyposażone
pokoje, w hotelu, który słynie
z pięknej architektury i świetnej lokalizacji.
Nasz zakres prac to: realizacja
dostaw wybranych mebli tapicerowanych.

This luxury hotel is situated
near the historic Edinburgh
Castle and George Street, which
is known for its designers shops
and popular bars. Waldorf
Astoria offers a one of a kind
experience for its guests with
exquisite and elegant rooms,
beautiful architecture and
high-class equipment.
Our scope of work: complete
realisation of selected upholstery furniture.

Waldorf Astoria
Edinburgh
2014

UWAGA: na fotografiach
mogą pojawiać się meble
innych dostawców.
NOTE: other suppliers’
furniture may appear in the
photograps.
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Ten nowy hotel w dzielnicy Alna
w Oslo oferuje 142 eleganckie pokoje
w doskonałej lokalizacji .
Nasz zakres prac to: kompleksowa
realizacja wszystkich mebli pokojowych, wykładzin i zasłon wraz z dostawą i montażem.

Radisson BLU
Alna Oslo
2014

UWAGA: na fotografiach
mogą pojawiać się meble
innych dostawców.
NOTE: other suppliers’
furniture may appear
in the photograps.
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This new hotel in the heart of Oslo,
Alna district, offers 142 elegant rooms
in a great location.
Our scope of work is: complete
realisation of all room furniture,
carpets and curtains with delivery
and assembly.

Ten nowy, wysokiej klasy hotel
położony w Alna - biznesowej
dzielnicy Oslo - oferuje doskonałe zakwaterowanie w 206 świetnie wyposażonych pokojach.
Nasz zakres prac to: kompleksowa realizacja wszystkich mebli
pokojowych, wykładzin wraz
z dostawą i montażem.

Park INN
Alna Oslo
2014

This new prestige
hotel
in
Alna
business district of
Oslo - offers excellent
accommodation in its
206 rooms.
Our scope of work:
complete realisation of
all room furniture and
carpets with delivery
and assembly.

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się
meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may
appear in the photograps.
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Hotel jest położony w samym sercu zabytkowego Trondheim. Czterogwiazdkowy obiekt
błyszczy komfortem i estetyką wykonania.
Nasz zakres prac to: kompleksowa dostawa
wszystkich mebli pokojowych, restauracyjnych i barowych wraz z montażem.

Radisson BLU Garden
Trondheim
2014
Nestled in the heart of one of Norway’s most
magnificent cities, the four-star Radisson Blu Royal
Garden Hotel in Trondheim is a superbly equipped
establishment with a sophisticated aesthetic.
Our scope of work: complete delivery of all room
furniture, restaurant and bar counters with assembly.

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the photograps.
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Rodzinny czterogwiazdkowy hotel Wellness Alpenhof o podwyższonym standardzie położony
jest w centrum miejscowości Zermatt.
Nasz zakres prac to: kompleksowa realizacja
wszystkich mebli pokojowych wraz z dostawą
i montażem.

Alpenhof
Zermatt
2015

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się
meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may appear
in the photograps.

The family oriented Superior Hotel in Alpenhof
is set in a sunny, quiet location in the centre of
Zermatt close to the train station.
Our scope of work: complete realisation of all
room furniture with delivery and assembly.
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Ten komfortowy hotel znajduje się niedaleko
lotniska w Kopenhadze i oferuje do wyboru
296 kompleksowo wyposażonych pokoi oraz
apartamentów.
Nasz zakres prac to: projekt wnętrz, kompleksowa dostawa wszystkich mebli pokojowych i wykładzin oraz zasłon wraz z demontażem, pracami remontowymi i instalacją wyposażenia.

Park INN
Copenhagen
2015
This comfortable hotel is located near the
airport in Copenhagen and offers a choice of 296
comprehensively equipped rooms and suites .
Our
scope
of
work:
interior
design,
comprehensive delivery of all furniture, carpets
and curtains with dismantling, repair work,
supply and installation.

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the photograps.

28

Hotel Leoneck Swiss urządzony jest w eleganckim stylu etnicznym i znajduje się w doskonałej lokalizacji w centrum
Zurychu. 6 minut spacerem od dworca kolejowego, Bahnhofstrasse, dzielnicy bankowej, uniwersytetu oraz Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii i głównych szpitali.
BAR 8001 swoją nazwą reprezentuje lokalny kod pocztowy,
a jego wystrój odzwierciedla nowoczesny styl życia w tym
szwajcarskim mieście.
Nasz zakres prac to: kompleksowa realizacja wszystkich mebli pokojowych wraz z dostawą i montażem.

Leoneck
Zurich
2016
The Leoneck Swiss Hotel is
decorated in a stylish ethnic
design and is located at a prime
location in the centre of Zurich.
It’s only a 6-minute walk from
train station, Bahnhofstrasse,
banking district, University
and the Swiss Federal Institute
of Technology and the major
hospitals.
BAR 8001’s name represents
local postal code and its design
fits in a modern Swiss and
urban lifestyle. You can find
it in Kreis 1, in the heart of
Zurich.  
Our scope of work: complete
realisation of all room furniture
with delivery and assembly.

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the photograps.
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Royal
Białystok
2016/2017
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UWAGA: na fotografiach
mogą pojawiać się meble
innych dostawców.
NOTE: other suppliers’
furniture may appear
in the photograps.

Hotel ROYAL mieści się na Rynku Kościuszki – w miejscu tętniącym życiem
przez cały rok. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Ratusz, Pałac Branickich,
piękny park oraz wiele zabytków.
W tym wyjątkowym miejscu goście hotelowi znajdą luksusowy hotel, salę
konferencyjną, wyśmienitą restaurację, Browar Stary Rynek oraz Instytut
Kosmetyczny Dr Irena Eris Beauty Partner. Planowane jest także otwarcie
Strefy Wellness z basenem na trzecim piętrze z pięknym widokiem na miasto, saunami, jacuzzi i siłownią.
Nasz zakres prac to: realizacja dostaw wybranych mebli tapicerowanych.

Hotel The Royal is located on the Kosciuszko Square - a bustling place all year round.
In close proximity you can find the Town Hall, Branicki Palace, beautiful park and
many monuments.
At this beautiful place, the guests will find a luxurious hotel, meeting room, exquisite
restaurant, Old Market Square and Dr Irena Eris Beauty Partner Cosmetic Institute.
Soon Wellness Zone will be opened with a swimming pool on the third floor with
beautiful city view, saunas, hot tubs and a gym.
Our scope of work: complete realisation of selected upholstery furniture.

Ten 37-piętrowy hotel znajduje się w tętniącym życiem centrum Oslo i dysponuje nowocześnie wyposażonymi pokojami,
świetnie zorganizowaną siłownią i restauracją zlokalizowaną
na dachu hotelu. Wszystkie stylowe pokoje w hotelu Radisson
Blu Plaza Oslo wyposażone są
w biurko, telewizję satelitarną
oraz zestaw do parzenia kawy
i herbaty. Z wielu pokoi roztacza
się wspaniały widok na centrum
miasta i Fiord Oslo.
Nasz zakres prac to: kompleksowa realizacja remontu 676 pokoi i 32 korytarzy, w tym malowanie, tapetowanie, instalacja
wykładzin, dostawa wszystkich
mebli pokojowych, renowacja
drzwi, dostawa oraz montaż
wykładzin i zasłon.

This 37-storey hotel in Oslo’s
centre has a modern rooms,
professional gym and rooftop
restaurant. All stylish rooms at
Radisson Blu Plaza Oslo feature
a work desk, satellite TV and
tea / coffee making facilities.
Many rooms offer great view of
the city centre and Oslo Fjord.
Our scope of work is: complete
realisation of 676 rooms and
32 hallways (painting walls,
installation of wallpapers), delivery of all room furniture,
doors refurbisment, delivery
and assembly of carpets and
curtains.

Radisson BLU Plaza
Oslo
2017
UWAGA: na fotografiach mogą
pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may
appear in the photograps.
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Scandic St. Olavs Plass
Oslo
2017

Scandic St. Olavs Plass dawny
Scandic Edderkoppen to najnowocześniejszy i niepowtarzalny
hotel konferencyjny w Oslo.
Hotel ten znajduje się w spokojnej okolicy, w niewielkiej
odległości od ulicy Karl Johan.
Jest to idealne miejsce dla tych,
którzy poszukują aktywnego
życia w mieście i ekscytujących
doświadczeń.
Nasz zakres prac to: dostawa
i montaż mebli restauracyjnych
i recepcji.

Scandic St. Olavs Plass, formerly
Scandic Edderkoppen is Oslo’s
most recent and unique
meeting and event hotel.
This hotel is located in calm
surroundings, within a short
distance from Karl Johan Street.
Perfect place for people who
are seeking an active city life
and new exciting experiences.
This hotel is also well suited for
conferences.
Our scope of work include:
supply and installation of
furniture for restaurant and
reception.
UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać
się meble innych
dostawców.
NOTE: other suppliers’
furniture may appear
in the photograps.

32

Willa Haven
Jastarnia
2017
Ten luksusowy apartamentowiec położony jest zaledwie 250m od urokliwej plaży w Jastarni. Pokoje wykończone w najwyższym
standardzie zapewniają idealne miejsce na wypoczynek w pobliżu najpiękniejszych miejsc i tras spacerowych na całym Półwyspie Helskim.
Nasz zakres prac to: kompleksowa realizacja wszystkich mebli pokojowych wraz z dostawą i montażem.

UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture
may appear in the photograps.

This luxurious apartment building is situated just 250m from the charming beach in Jastarnia/Baltic sea. All rooms of the highest
standard provide perfect place to relax near the most beautiful places and walking routes on the Hel Peninsula.
Our scope of work: complete realisation of all room furniture with delivery and assembly.
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Sheraton
Warszawa
2017
UWAGA: na fotografiach mogą
pojawiać się meble innych
dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture
may appear in the photograps.
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Nowe wnętrza stworzone przez
słynnego londyńskiego projektanta Alexa Kravetza, stanowią
eleganckie miejsce odpoczynku
przy warszawskim Placu Trzech
Krzyży. W pokojach przestrzenie
przeznaczone do pracy i wypoczunku idealnie się przenikają,
a warszawskiego charaktery nadają prace lokalnego artysty.
Nasz zakres prac to: kompleksowa
realizacja dostaw wszystkich mebli tapicerowanych, stołów i stolików.

New stylish rooms of Sheraton hotel in Warsaw were designed by Alex Kravetz,
famous London-based architect. This hotel is beautifully located in the heart of the
city, on the distinguished Three Crosses Square.
Our scope of work: complete realisation of all upholstery furniture, tables and coffee
tables.

Fredensborg Badehotel to hotel z pięknymi i imponującymi widokami na Morze Bałtyckie. Hotel posiada świetną kuchnię oferującą
świeże ryby, skorupiaki i dania kuchni nadmorskiej, także winnicę
pełną klasycznych i szlachetnych win. Goście cieszyć się mogą widokiem na morze i rozkoszować smakiem Bałtyku.
Nasz zakres prac: kompleksowa realizacja wszystkich mebli pokojowych wraz z dostawą i montażem.

This hotel offers many beautiful rooms with
spectacular view over the Baltic Sea. Its high
class restaurant serves fresh fish, shellfish
and fish dishes. Well supplied wine cellar
offers a choice of classic and noble wines.
Fredensborg hotel guests can enjoy the view
of the sea and indulge themselves in delicious
cuisine.
Our scope of work: complete realisation of all
room furniture with delivery and assembly.

Fredensborg Badenhotel
Bornholm
2017
UWAGA: na fotografiach mogą
pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture
may appear in the photograps.
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Griffen Hotel & SPA

This great hotel has been
renovated in 2017. The
design of the hotel has
been prepared by Pernille
Bülow, famous for her
glass work and jewelry
designs. All well-equipped
rooms offer wonderful
views of the sea or city of
Bornholm.
Our scope of work:
complete realisation of
all room furniture with
delivery and assembly.

Bornholm
2017
Obiekt całkowicie odnowiony w 2017 roku. Układ hotelu został zaprojektowany przez
Pernille Bülow, znanej także z projektowania szkła i biżuterii. Atrakcyjne pokoje oferują fantastyczne widoki na morze lub piękne miasto.
Nasz zakres prac to: kompleksowa realizacja wszystkich mebli pokojowych wraz z dostawą i montażem.
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UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się
meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may appear
in the photograps.

„Ruhr Inn” Hotel & Hostel
Hattingen
2017
Niedawno otwarty Ruhr Inn Hotel & Hostel od pięknej starówki i jej słynnych domów z pruskiej cegły - dzieli zaledwie krótki
spacer. Hotel oferuje nowoczesne i wygodnie wyposażone pokoje hotelowe, jak i przyjazne i stosowne pokoje hostelowe.
Hattingen słynie ze wspaniałych szlaków pieszych i rowerowych. Dla tych, którzy chcą odbyć spływ kajakowy czy poznać historię powstawania żelaza i stali w Muzeum Przemysłu Heinrichhütte - hotel Ruhr Inn będzie odpowiednią bazą wypadową.
Nasz zakres prac: kompleksowa realizacja wszystkich mebli pokojowych, części wspólnych oraz recepcji wraz z dostawą i montażem.

This newly opened Ruhr Inn Hotel & Hostel is just a short walk from the beautiful
old town and its famous Prussian brick houses. Ruhr Inn offers modern and
comfortable hotel rooms as well as friendly and suitable hostel rooms.
Hattingen is famous for its pedestrian and bicycle routes. For those who want to
take a kayak trip or get acquainted with the history of iron and steel formation in
the Heinrichhütte Industry Museum - the Ruhr Inn will be the right place to stay.
Our scope of work: complete realisation of all room and public spaces furniture
with delivery and assembly.
UWAGA: na fotografiach mogą pojawiać się meble innych dostawców.
NOTE: other suppliers’ furniture may appear in the photograps.
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CONCEPT ROOM:

Brigsby
DESIGNER:

Monika Wróblewska
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CONCEPT ROOM:

Fado
DESIGNER:

Monika Wróblewska
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CONCEPT ROOM:

Orinoko
DESIGNER:

Monika Wróblewska
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CONCEPT ROOM:

Lahti
DESIGNER:

Monika Wróblewska
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CONCEPT ROOM:

Windsor
DESIGNER:

Monika Wróblewska
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CONCEPT ROOM:

Ozon
DESIGNER:

Monika Wróblewska
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